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Επιτελική σύνοψη 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο τρόπος καταγραφής και μοντελοποίησης των 

δημοσίων υπηρεσιών. Για την επίτευξη του στόχου αυτού εξετάστηκαν οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης  της  χώρας και συγκεκριμένα  της Διεύθυνσης 

Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης  η οποία υπάγεται  στην Περιφέ‐

ρεια (ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ). Κύρια αρμοδιότητα της, είναι η παροχή υπηρεσιών σε  αλλοδαπούς. 

Στα πλαίσια της έρευνας αυτής μελετήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση του φορέα, ώστε 

να προκύψουν τα προβλήματα και οι απατήσεις για το σχεδιασμό πληροφοριακού συ‐

στήματος.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό πολυ‐

πλοκότητας. Αυτό  οφείλεται  κυρίως  στο  γεγονός  ότι  υπάρχουν περισσότερες από μια 

κατηγορίες  δικαιούχων  για κάθε υπηρεσία,  ενώ κάθε υπηρεσία προσφέρεται σε  εκδό‐

σεις ανάλογα με τον δικαιούχο στον οποίο απευθύνεται. Επιπλέον, στη διαδικασία εκτέ‐

λεσης των υπηρεσιών εμπλέκονται και άλλοι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης από τους 

οποίους εξαρτάται η συνέχιση και η ολοκλήρωση των υπηρεσιών.  

Λόγω  της  πολυπλοκότητας  αυτής,  ιδιαίτερη  βαρύτητα  δόθηκε  στην  εξεύρεση  της  κα‐

τάλληλης φόρμας καταγραφής για τις υπηρεσίες αυτές. Για την επίτευξη του στόχου αυ‐

τού, η μελέτη επικεντρώθηκε σε φόρμες καταγραφής περιπτώσεων χρήσης από την βι‐

βλιογραφία της UML. Έτσι, σε κάθε περίπτωση χρήσης αντιστοιχεί σε μια παρεχόμενη 

υπηρεσία. Οι πληροφορίες όμως που καταγράφονται στις φόρμες αυτές δεν αρκούν ώ‐

στε  να  καταγράψουν  όλες  τις  απαιτούμενες  πληροφορίες.  Επιπλέον,  μελετήθηκε  το 

πληροφοριακό μοντέλο καταγραφής των υπηρεσιών, το οποίο καθορίζει όλες τις εμπλε‐

κόμενες οντότητες στην παροχή των υπηρεσιών, καθώς και ειδικές φόρμες καταγραφής 

δημοσίων υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σχεδιάστηκε η προτεινό‐

μενη φόρμα καταγραφής. 

Από  τη  μελέτη  της  υφιστάμενης  κατάστασης  εντοπίζεται  ένας  αριθμός προβλημάτων. 

Για τα προβλήματα αυτά προτείνονται μια σειρά από ενέργειες και παρεμβάσεις που θα 

μπορούσαν να υποστηριχθούν από το πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ).  

Ακολούθως καταγράφονται οι εμπλεκόμενοι στην παροχή των προσφερομένων υπηρε‐

σιών. Αυτοί είναι οι τελικοί δικαιούχοι των υπηρεσιών, οι υπάλληλοι της Περιφέρειας, οι 

δημόσιοι φορείς που  εμπλέκονται στην παροχή  των υπηρεσιών και  τέλος οι  ιδιωτικοί 

φορείς που  εμπλέκονται στην παροχή  των υπηρεσιών  (δηλαδή οι  τράπεζες).  Για κάθε 

κατηγορία αναφέρθηκαν ενδεικτικές λειτουργικότητες που θα μπορούσε να υποστηρί‐

ξει το ΠΣ.  
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Στη  συνέχεια  παρουσιάζονται  οι  λειτουργικές  και  μη‐λειτουργικές  απαιτήσεις  από  το 

ΠΣ. Οι λειτουργικές απαιτήσεις, αναφέρονται σε μια λειτουργικότητα που πρέπει να ε‐

πιτελεί το σύστημα ή σε μια πληροφορία που πρέπει να περιέχει. Οι μη‐λειτουργικές α‐

παιτήσεις αφορούν τις ιδιότητες του πληροφοριακού συστήματος, όπως απαιτήσεις συ‐

μπεριφοράς και χρηστικότητα. 

Κατόπιν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της Ανάλυσης του ΠΣ. Γίνεται δηλαδή η τεκ‐

μηρίωση της λειτουργικότητας που θα προσφέρει το ΠΣ. Για την τεκμηρίωση χρησιμο‐

ποιήθηκαν τα διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης (use case diagrams) και τα διαγράμ‐

ματα δραστηριοτήτων (activity diagrams) της γλώσσας μοντελοποίησης UML  που απο‐

τελεί de‐facto πρότυπο στην Ανάλυση και το Σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Κάθε διάγραμμα συνοδεύεται επίσης από αναλυτική περιγραφή της σχετικής λειτουργι‐

κότητας με χρήση της φόρμας καταγραφής που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό.  

Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα καταγραφής και μοντελοποίησης των υπηρε‐

σιών. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι φάσεις εκτέλεσης των υπηρεσιών, οι κατη‐

γορίες των αποδεκτών και οι ρόλοι του διαδραματίζουν οι φορείς της Δημόσιας Διοίκη‐

σης που εμπλέκονται στην παροχή των υπηρεσιών. 
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Executive summary 
This  dissertation  presents  the  process  of  documenting  and modelling  public  services.  In 

order to demonstrate this process, we used the public services offered by a Greek Regional 

Government (GRC) and more specifically DAKAM as a real‐life example. DAKAM is mainly 

responsible  for  offering  public  services  to  aliens.  For  the  purposes  of  our  research  and 

analysis, we studied the as‐is system of this public authority, in an attempt to identify the 

existing problems and the requirements for the design of an information system. 

The  literature  review we  present  focuses mainly  in  finding  an  appropriate  template  for 

documenting the UML use cases, that could be adjusted in the requirements of document‐

ing public services. Public services are often extremely complicated processes. This com‐

plexity derives from the fact that, apart from the service provider, other public authorities 

may  also  participate,  each  executing  a  different  role.  This  inherent  complexity  of  public 

services as processes, dictated the use of an appropriate template. Taking into considera‐

tion the information model for documenting services that defines all the participating enti‐

ties and the fields in the UML templates, we present a new template, which can be used for 

documenting public services and covers all important aspects of a public service. 

After the analysis of the as‐is system, a number of problems was identified, for which we 

present a series of actions that can be supported by the Information System (IS). 

Next, we document the participating stakeholders. These include the end‐users of the ser‐

vices,  the GRC staff,  and  the public  authorities and organizations  from  the private  sector 

(i.e. banks) that are involved in the service execution. For each one of these categories, we 

present sample functionality that could be supported by the IS. 

Next, we present the functional and non‐functional requirements for the IS. The functional 

requirements refer to the functionality and data offered by the system. The non‐functional 

requirements refer to the IS properties, for example usability. 

In the next section, we present the results from the analysis of the IS, by establishing the 

functionality that the IS should offer. For this purpose, the UML use case diagrams and ac‐

tivity diagrams are used. These diagrams are the de‐facto standard  in IS analysis and de‐

sign. Each diagram is followed by a detailed description of the corresponding functionality, 

by means of the template that was created for this purpose. 

Finally, we present our conclusions on the process of documenting and modelling of public 

services. More specifically, we present the execution phases of a public service, the receiver 

categories and the roles executed by the public authorities that are involved in the public 

service. 
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1. Εισαγωγή 
Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφεται η περιγραφή του προβλήματος που εξετάζεται στην 

παρούσα εργασία, ο σκοπός και ο στόχος της μελέτης και πως αυτή διαμορφώνεται.  

1.1 Περιγραφή του προβλήματος   

Το πρόβλημα το οποίο μελετάτε στην παρούσα εργασία αποτελεί η ανάλυση πληροφο‐

ριακών συστημάτων για το  δημόσιο τομέα. Για το λόγο αυτό απαιτείται καταγραφή της 

υφιστάμενης    κατάστασης. Με  την καταγραφή αυτή προκύπτουν  τα προβλήματα που 

υπάρχουν και δυσχεραίνουν την παροχή υπηρεσιών. Ο τρόπος επίλυσης των προβλημά‐

των  ουσιαστικά  προδιαγράφει  τις  απαιτήσεις  του  υπό  σχεδίαση  πληροφοριακού  συ‐

στήματος. 

Η περίπτωση που εξετάζεται στην παρούσα εργασία, η ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, παρέχει ιδιαίτερα 

πολύπλοκες υπηρεσίες. Κατά την καταγραφή όμως της υφιστάμενης κατάστασης προ‐

κύπτουν δυσκολίες εξαιτίας της πολυπλοκότητας και της συμμετοχής πολλών φορέων 

στη διαδικασία. Συνεπώς, απαιτείται επιπλέον ανάλυση τόσο του τρόπου εκτέλεσης των 

υπηρεσιών όσο και των εμπλεκόμενων φορέων.  

1.2 Σκοπός της μελέτης 

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί, η τόσο η τεκμηρίωση και  ανάλυση αναγκών 

Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης της χώρας και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Αστικής Κα‐

τάστασης Αλλοδαπών  και Μετανάστευσης,  όσο  και  η  ανάλυση  και  ο  σχεδιασμός  νέου 

πληροφοριακού συστήματος. 

Επιπλέον σκοπός της εργασίας αποτελεί η δημιουργία μιας πλήρης φόρμας καταγραφής 

των  δημοσίων  υπηρεσιών,  καθώς  και  η  εξαγωγή  πολύτιμων  συμπερασμάτων  για  την 

ευρύτερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.  

1.3 Στόχοι της εργασίας 

Οι επιμέρους στόχοι της εργασίας αυτής συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία: 

1. Μελέτη βιβλιογραφίας για την εξεύρεση της κατάλληλης φόρμας καταγραφής 

δημοσίων υπηρεσιών. 
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Πρώτος στόχος της εργασίας αυτής αποτελεί η εξεύρεση της κατάλληλης φόρμας κατα‐

γραφής για δημόσιες υπηρεσίες. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός πραγματο‐

ποιείται έρευνα σε φόρμες καταγραφής από τη βιβλιογραφία της UML και εξετάζονται 

ειδικές φόρμες οι οποίες δημιουργήθηκαν για την καταγραφή δημοσίων υπηρεσιών. Οι 

ειδικές αυτές φόρμες σχεδιάστηκαν στα πλαίσια ερευνητικών έργων. Η πρώτη χρησιμο‐

ποιείται για την καταγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών ενός Δήμου της ελληνικής ε‐

πικράτειας. Η δεύτερη, είναι η φόρμα καταγραφής GovML, η οποία σχεδιάστηκε για την 

καταγραφή δημοσίων υπηρεσιών και γεγονότων ζωής. 

2. Κατανόηση υφιστάμενης κατάστασης τρόπου παροχής υπηρεσιών και σχεδί

αση κατάλληλης φόρμας καταγραφής υπηρεσιών. 

Επόμενος  στόχος  αποτελεί  η  πλήρης  κατανόηση  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  της 

ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός απαιτούνται: η μελέτη νομοθε‐

τικού  πλαισίου,  συναντήσεις  με  υπαλλήλους  και  η  δημιουργία  μοντέλων  καταγραφής. 

Συνεπώς, στο σημείο μετά την βιβλιογραφική μελέτη και την κατανόηση των υπηρεσιών 

μπορεί να σχεδιαστεί η προτεινόμενη φόρμα καταγραφής για όλες τις δημόσιες υπηρε‐

σίες. 

3. Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης. 

Για την καταγραφή των υπηρεσιών της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ γίνεται χρήση της γλώσσας μοντε‐

λοποίησης  UML  και  συγκεκριμένα  των  διαγραμμάτων  δραστηριοτήτων  (activity 

diagrams) και των διαγραμμάτων περιπτώσεων χρήσης (use cases diagrams). Ενώ, στη 

συνέχεια συμπληρώνεται η προτεινόμενη φόρμα με τις πληροφορίες για κάθε υπηρεσία. 

4. Αναγνώριση  των  προβλημάτων  της  υφιστάμενης  κατάστασης  και  εξεύρεση 

βελτιώσεων. 

Από την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτουν προβλήματα   στην πα‐

ροχή των υπηρεσιών και έχουν επίδραση τόσο στους αλλοδαπούς όσο και στους εργα‐

ζόμενους της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ. Για το λόγο αυτό προτείνεται μια σειρά παρεμβάσεων για τα 

προβλήματα αυτά. Οι παρεμβάσεις αυτές προτείνονται με βάση την ανάλυση των προ‐

βλημάτων της υφιστάμενης κατάστασης, τη διεθνή εμπειρία και τη  γνώμη των εμπλε‐

κομένων φορέων. Επίσης, καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό το εύρος των απαιτούμενων 

αλλαγών.  

5. Αναγνώριση των εμπλεκόμενων στην παροχή υπηρεσιών.  

Επόμενος στόχος αποτελεί  η αναγνώριση  των  εμπλεκομένων στη διαδικασία παροχής 

των υπηρεσιών. Ο στόχος αυτός είναι  ιδιαίτερα σημαντικός καθώς  οι  εμπλεκόμενοι α‐

ποτελούν τους δυνητικούς χρήστες του πληροφοριακού συστήματος που πρόκειται να 

σχεδιαστεί. Οι κατηγορίες είναι οι εξής: οι τελικοί δικαιούχοι των υπηρεσιών, οι υπάλλη‐
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λοι της ΠΕΡ, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που εμπλέκονται στην παροχή των υπηρε‐

σιών.  

6. Καθορισμός των απαιτήσεων του υπό σχεδίαση πληροφοριακού συστήματος.  

Απαιτείται καταγραφή των λειτουργικών και μη‐λειτουργικών απαιτήσεων. Οι απαιτή‐

σεις  αυτές  καθορίζουν  τη  λειτουργικότητα  που  πρέπει  να  επιτελεί  το  σύστημα  ή  μια 

πληροφορία που πρέπει  να περιέχει  καθώς  και  της  ιδιότητες  του πληροφοριακού συ‐

στήματος, όπως απαιτήσεις συμπεριφοράς και χρηστικότητας. 

7. Ανάλυση του πληροφοριακού συστήματος 

Για  την  ανάλυση  του  πληροφοριακού  συστήματος  και  καταγραφή  των  παρεχόμενων 

υπηρεσιών στη μελλοντική κατάσταση χρησιμοποιήθηκε όπως και στην περίπτωση της 

υφιστάμενης κατάστασης   η γλώσσα μοντελοποίησης UML. Για την επίτευξη του στό‐

χου  αυτού  παρουσιάζονται  μερικές  από  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες,  σε  διαγράμματα 

περιπτώσεων  χρήσης  και  δραστηριοτήτων,  ενώ  καταγράφονται  και  οι  πληροφορίες 

των υπηρεσιών στην προτεινόμενη φόρμα καταγραφής. 

8. Καταγραφή των φάσεων εκτέλεσης των υπηρεσιών 

Επόμενος στόχος αποτελεί η ομαδοποίηση των φάσεων εκτέλεσης των δημοσίων υπη‐

ρεσιών. Οι  υπό  εξέταση  υπηρεσίες  είναι  ιδιαίτερα πολύπλοκες  και  χρονοβόρες,  ενώ  ε‐

μπλέκονται και πολλοί φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Η δημιουργία φάσεων των υπη‐

ρεσιών αυτών θα βοηθήσει ιδιαίτερα στην κατανόηση του τρόπο παροχής τους. 

9. Καταγραφή των τελικών δικαιούχων των υπηρεσιών  

Οι υπό εξέταση υπηρεσίες προσφέρονται σε εκδόσεις ανάλογα με το προφίλ του δικαι‐

ούχου. Για το λόγο αυτό, για καλύτερη κατανόηση των τελικών αποδεκτών των υπηρε‐

σιών, κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω ανάλυση των τελικών δικαιούχων.  

10. Καταγραφή των ρόλων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης 

Στις  υπηρεσίες  οι  οποίες  εξετάζονται  εμπλέκονται  εκτός  από  τον  πάροχο  των  υπηρε‐

σιών και άλλοι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Οι φορείς αυτοί διαδραματίζουν διαφο‐

ρετικό ρόλο ανάλογα με  το βαθμό συμμετοχής  τους στην  εκτέλεση της υπηρεσίας και 

στο σημείο της διαδικασίας στο οποίο εμφανίζονται. Επομένως, στόχος αποτελεί η πα‐

ρουσίαση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των ρόλων τους οποίος αυτοί διαδρα‐

ματίζουν. 

1.4 Διαμόρφωση της εργασίας 

Η οργάνωση της εργασίας έχει ως εξής:  
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Στο κεφάλαιο 2, περιγράφεται η βιβλιογραφική μελέτη που πραγματοποιήθηκε. Η μελέ‐

τη  αυτή  περιλαμβάνει  την  καταγραφή  του  πληροφοριακού  μοντέλου  παροχής  υπηρε‐

σιών, το οποίο καθορίζει τον πάροχο μιας υπηρεσίας, τις προϋποθέσεις που πρέπει να 

πληρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, το αποτέλεσμα από την εκτέλεση της, τους 

ρόλους που διαδραματίζουν οι φορείς και τους πελάτες.  

Στη  συνέχεια  μελετήθηκαν  οι  φόρμες  καταγραφής  περιπτώσεων  χρήσης  από  τη  UML 

καθώς και ειδικές φόρμες καταγραφής για δημόσιες υπηρεσίες. 

Στο κεφάλαιο 3, παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη συλλογή πλη‐

ροφοριών και την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει 

τρία βήματα.  

1. Στο πρώτο βήμα μελετήθηκε σε βάθος το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις υπηρε‐

σίες που παρέχονται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ.  

2. Στο δεύτερο βήμα πραγματοποιήθηκε πλήθος συναντήσεων με τους υπαλλήλους της 

ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον καθημερινό τρόπο 

εργασίας και την αποσαφήνιση του τρόπου εφαρμογής των νομοθετικών διατάξεων 

στην πράξη. Στις συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τη μορφή δομη‐

μένων ερωτήσεων.  

3. Τέλος, στο τρίτο βήμα, το σύνολο των πληροφοριών που προέκυψε από τα δύο προ‐

ηγούμενα καταγράφηκε με τη βοήθεια της Unified Modeling Language (UML). 

Για την πλήρη καταγραφή των υπηρεσιών, κρίθηκε σκόπιμη η μετατροπή των υπαρχό‐

ντων φορμών και προσθήκης νέων πεδίων για την επαρκή αποτύπωση όλων των πλη‐

ροφοριών που σχετίζονται με τις υπηρεσίες.  

Στο  κεφάλαιο  4,  καθορίζεται  η  υπάρχουσα  κατάσταση  και  συμπληρώνεται  το  αίτημα 

του συστήματος (system request). 

Στο  κεφάλαιο  5  αναλύονται  οι  υπηρεσίες  που  παρέχονται  από  την  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ.  Για 

τους σκοπούς της ανάλυσης, παρουσιάζονται τα διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης, τα 

οποία αντιστοιχούν σε παρεχόμενες υπηρεσίες και τα διαγράμματα δραστηριοτήτων, τα 

οποία απεικονίζουν αναλυτικά  την κάθε υπηρεσία. Τα διαγράμματα  αυτά χρησιμοποι‐

ούν τη UML για να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι υπηρεσίες από 

τους  υπαλλήλους  της  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  καθώς  και  τα  σημεία  αλληλεπίδρασης  με  τους  ε‐

μπλεκόμενους σε αυτές. Για καλύτερη εποπτεία του συστήματος οι παρεχόμενες υπηρε‐

σίες διακρίνονται σε παραγωγικές και διοικητικές.   

Μετά την καταγραφή την υπηρεσιών προέκυψαν τα προβλήματα της υφιστάμενης κα‐

τάστασης  (κεφάλαιο 6).  Στη συνέχεια  για  την  επίλυση  των προβλημάτων προτείνεται 

μια  σειρά  προτάσεων  (ενεργειών  και  παρεμβάσεων)  για  να  αντιμετωπιστούν  τα  προ‐
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βλήματα αυτά. Ακολούθως γίνεται καταγραφή των χρηστών του ΠΣ καθώς και των φο‐

ρέων που εμπλέκονται στην παροχή των υπηρεσιών της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ (κεφάλαιο 7). 

Στη συνέχεια γίνεται  η  καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών. Οι απαιτήσεις  των 

χρηστών  είναι αυτές  τις  οποίες θα πρέπει  να  ικανοποιεί  το ΠΣ  (κεφάλαιο 8). Η  κατα‐

γραφή των απαιτήσεων χωρίστηκε σε λειτουργικές και μη‐λειτουργικές. Για τη συγκέ‐

ντρωση  των  απαιτήσεων  αναλύθηκε  η  υπάρχουσα  κατάσταση  ενώ  σημαντική  συνει‐

σφορά είχαν και οι εργαζόμενοι της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ με την κατάθεση των προτάσεων τους 

κατά τη διάρκεια συζητήσεων και συνεντεύξεων.  

Κατόπιν παρουσιάζεται η ανάλυση του ΠΣ με την καταγραφή της λειτουργικότητας που 

θα παρέχει  (κεφάλαιο 9).  Για  το σκοπό αυτό  χρησιμοποιούνται  τα  διαγράμματα περι‐

πτώσεων  χρήσης  (use  case  diagrams)  και  τα  διαγράμματα  δραστηριοτήτων  (activity 

diagrams) της γλώσσας μοντελοποίησης UML. 

Στο κεφάλαιο 10, καταγράφονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την καταγρα‐

φή των υπηρεσιών. Έτσι, σύμφωνα με αυτά, τα βήματα εκτέλεσης μιας υπηρεσίας μπο‐

ρούν να ομαδοποιηθούν, ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητή. Επίσης, αναλύονται οι τε‐

λικοί αποδέκτες των υπηρεσιών και οι ρόλοι που διαδραματίζουν οι φορείς της δημόσι‐

ας διοίκησης στην εκτέλεση μιας υπηρεσίας. 

Τέλος δίνονται τα συμπεράσματα της μελέτης (κεφάλαιο 11).  
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2. Μελέτη βιβλιογραφίας 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα μοντέλα και οι φόρμες της βιβλιογραφία για την 

καταγραφή των δημοσίων υπηρεσιών. Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφεται αρ‐

χικά το πληροφοριακό μοντέλο παροχής δημοσίων υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση, 

οι φόρμες καταγραφής περιπτώσεων χρήσης της UML προσαρμοσμένες  για την κατα‐

γραφή δημοσίων υπηρεσιών και  τέλος οι  ειδικές φόρμες καταγραφής, οι  οποίες προέ‐

κυψαν στα πλαίσια ερευνητικών έργων.  

2.1 Μοντέλο παροχής υπηρεσιών στη Δημόσια Διοίκηση 

Στην  ενότητα αυτή, αρχικά παρουσιάζεται  το πληροφοριακό μοντέλο παροχής υπηρε‐

σιών για τη Δημόσια Διοίκηση. 

Η υπηρεσία (service) αποτελεί μια από τις κεντρικές έννοιες της Δημόσιας Διοίκησης. Η 

θεώρηση αυτή δεν είναι αυθαίρετη αλλά βασίζεται στο γεγονός ότι σήμερα η Δημόσια 

Διοίκηση είναι κατά βάση προσανατολισμένη στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολί‐

τες.  

Στη  διαδικασία  παροχής  υπηρεσιών  συμμετέχει  ένα  σύνολο  οντοτήτων  της  Δημόσιας 

Διοίκησης.  Στόχος  της  ενότητας αυτής  είναι  να παρουσιαστούν  οι  οντότητες αυτές,  οι 

μεταξύ τους συσχετίσεις και ο ρόλος που παίζει η καθεμιά στη διαδικασία παροχής υπη‐

ρεσιών. Το σύνολο αυτών των εννοιών και των συσχετίσεων του αποτελεί αυτό που ο‐

νομάζεται μοντέλο παροχής υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης.  

2.1.1 Εισαγωγή  

Προκειμένου να γίνει καλύτερα κατανοητό το μοντέλο, ακολουθεί μια σύντομη εισαγω‐

γή. Έτσι θα μπορούσε να πει κανείς πως το μοντέλο βασίζεται στο εξής: «Κάθε υπηρεσία 

της  Δημόσιας  Διοίκησης  παρέχεται  από  ένα φορέα  της  Δημόσιας  Διοίκησης,  καλύπτει 

ανάγκες των πελατών της Δημόσιας Διοίκησης, απαιτεί ως είσοδο ορισμένα δικαιολογη‐

τικά  και  παράγει  ένα  αποτέλεσμα.  Η  όλη  διαδικασία  καθορίζεται  από  το  νομοθετικό 

πλαίσιο».  

Μέσα από τη σύντομη αυτή περιγραφή μπορούν να εξαχθούν οι βασικότερες έννοιες του 

μοντέλου, οι οποίες είναι: 

• Ο πάροχος της υπηρεσίας  

• Το νομοθετικό πλαίσιο  
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• Η είσοδος μιας υπηρεσίας  

• Η έξοδος μιας υπηρεσίας  

• Η υπηρεσία αυτή καθαυτή 

• Ο πελάτης 

Στη συνέχεια της ενότητας αυτής οι παραπάνω έννοιες θα επεξηγηθούν και θα αναλυ‐

θούν περαιτέρω.  

2.1.2 Πάροχος της υπηρεσίας  

Η πρώτη έννοια η οποία αναλύεται είναι αυτή του παρόχου της υπηρεσίας της Δημόσιας 

Διοίκησης.  Ο  πάροχος  μιας  υπηρεσίας  είναι  ένας  φορέας  της  Δημόσιας  Διοίκησης,  για 

παράδειγμα ένα Υπουργείο, ένας Δήμος κλπ. Ένας πάροχος συνήθως παρέχει περισσό‐

τερες από μια υπηρεσίες.  

 
Σχήμα  1: Παροχή υπηρεσίας 

2.1.3 Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσίας  

Όπως αναφέρθηκε  και  παραπάνω,  όλες  οι  προϋποθέσεις παροχής  μιας  υπηρεσίας  της 

Δημόσιας Διοίκησης καθορίζονται από το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο. Το νομοθετικό 

πλαίσιο δηλαδή, καθορίζει: 

• ποιος παρέχει  την υπηρεσία  (πάροχος),  για παράδειγμα η υπηρεσία Χ παρέχεται 

από τους δήμους όλης της χώρας, 

• σε ποιους απευθύνεται η υπηρεσία (δικαιούχους – πελάτες), για παράδειγμα η υ‐

πηρεσία Χ απευθύνεται σε πολύτεκνες οικογένειες, 

• την  είσοδο  μιας  υπηρεσίας,  για  παράδειγμα  προκειμένου  να  χρησιμοποιήσει  κά‐

ποιος την υπηρεσία Χ πρέπει να προσκομίσει ένα πιστοποιητικό γέννησής του, 

• την έξοδο μιας υπηρεσίας, για παράδειγμα η υπηρεσία Χ παράγει το πιστοποιητικό 

γέννησης, 



 Σελίδα 20  

 

• τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να εκτελεστεί η υπηρε‐

σία, για παράδειγμα πρώτα πρέπει  να υποβληθεί η αίτηση,  έπειτα  να πρωτοκολ‐

ληθεί κλπ.  

 
Σχήμα  2: Καθορισμός νομοθετικού πλαισίου 

Οι προϋποθέσεις παροχής μια υπηρεσίας της Δημόσιας Διοίκησης μπορούν να ταξινομη‐

θούν σε δυο κατηγορίες: λογικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις.   

Οι λογικές προϋποθέσεις είναι ουσιαστικά λογικές εκφράσεις (κανόνες) οι οποίες πρέπει 

να ικανοποιηθούν προκειμένου να μπορέσει να εκτελεστεί μια υπηρεσία. Για παράδειγ‐

μα, εάν μια υπηρεσία απευθύνεται αποκλειστικά σε πολύτεκνους, τότε μια λογική προϋ‐

πόθεση θα μπορούσε να είναι η εξής: «αριθμός παιδιών >= 3».  

Οι διαδικαστικές προϋποθέσεις αναφέρονται σε διοικητικές ενέργειες οι οποίες πρέπει 

να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια μιας υπηρεσίας προκειμένου αυτή να εκτελεστεί επι‐

τυχώς. Για παράδειγμα, μια διαδικαστική προϋπόθεση θα ήταν ότι είναι απαραίτητο να 

υπογραφεί το αποτέλεσμα εκτέλεσης μιας υπηρεσίας από το διευθυντή του φορέα προ‐

κειμένου αυτό να ισχύσει. 

Η είσοδος μιας υπηρεσίας της Δημόσιας Διοίκησης αναφέρεται στα διοικητικά έγγραφα 

τα οποία πρέπει να προσκομίσει κάποιος ώστε να εκτελέσει την υπηρεσία. Τα διοικητι‐

κά αυτά έγγραφα τα οποία απαιτούνται ως είσοδος για μια υπηρεσία είναι συνήθως έγ‐

γραφα και πιστοποιητικά τα οποία έχουν παραχθεί από την εκτέλεση μιας άλλης υπη‐

ρεσίας.  

Τα διοικητικά έγγραφα στην ουσία περιέχουν πληροφορίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται 

ώστε να επαληθευτούν οι προϋποθέσεις τις οποίες θέτει ο νόμος και οι οποίες αναφέρο‐

νται στο εάν και κατά πόσο δικαιούται κάποιος ή όχι τη συγκεκριμένη υπηρεσία.  
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Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας φορέας ζητά για παράδειγμα κάποιο πιστοποιητικό ως εί‐

σοδο σε μια υπηρεσία, αυτό γίνεται ώστε κάποια λογική προϋπόθεση να επαληθευτεί με 

βάση κάποια από τις πληροφορίες τις οποίες περιέχει το πιστοποιητικό. Υπάρχει, συνε‐

πώς, ένας σκοπός για τον οποίο ζητείται το εκάστοτε διοικητικό έγγραφο, ο οποίος κα‐

θορίζεται συνήθως από την επιχειρησιακή λογική της υπηρεσίας.  

Για παράδειγμα, εάν μια υπηρεσία ζητά ως είσοδο την ταυτότητα ενός ατόμου, τότε αυ‐

τό ίσως να γίνεται με σκοπό να επαληθευτεί μια λογική προϋπόθεση η οποία ορίζει ότι η 

υπηρεσία προσφέρεται μόνο σε ενηλίκους (δηλαδή ηλικία > 18).  

 
Σχήμα  3: Επαλήθευση λογικής προϋπόθεσης 

Παρόλα αυτά, δεν είναι απαραίτητο ότι η είσοδος μιας υπηρεσίας της Δημόσιας Διοίκη‐

σης θα περιορίζεται στην προσκόμιση πιστοποιητικών, πολλές φορές είναι απαραίτητη 

η καταβολή χρηματικού ποσού (παράβολου), η προσκόμιση φωτογραφίας κλπ.  

 
Σχήμα  4: Εισερχόμενα υπηρεσίας 

2.1.4 Αποτέλεσμα εκτέλεσης μιας υπηρεσίας  

Από την άλλη μεριά, εξετάζοντας κανείς την έξοδο μιας υπηρεσίας καταλήγει στο ότι αυ‐

τή μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω στις 3 παρακάτω έννοιες: 

• Αποτέλεσμα της υπηρεσίας. 
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• Επίδραση της υπηρεσίας. 

• Συνέπειες της υπηρεσίες. 

Το αποτέλεσμα μια υπηρεσίας αναφέρεται κυρίως στο επίσημο έγγραφο της Δημόσιας 

Διοίκησης,  το οποίο τεκμηριώνει  την  επιτυχή ή μη εκτέλεση μιας  υπηρεσίας. Αυτό ση‐

μαίνει ότι το αποτέλεσμα της υπηρεσίας μπορεί να είναι ένα πιστοποιητικό κάποιου τύ‐

που, σε περίπτωση επιτυχούς εκτέλεσης, ή αλλιώς μια έγγραφη απορριπτική απόφαση.  

Η εκτέλεση μιας υπηρεσίας, εκτός από το επίσημο έγγραφο το οποίο παράγει, έχει και 

επιδράσεις στον πραγματικό κόσμο, επιφέρει δηλαδή κάποιες αλλαγές. Για παράδειγμα, 

η επίδραση της υπηρεσίας «Τέλεση γάμου» είναι ότι μετά την επιτυχή εκτέλεσή της τα 

δυο άτομα τα οποία εκτελούν την υπηρεσία θεωρούνται πλέον σύζυγοι, αλλάζει η οικο‐

γενειακή τους κατάσταση κλπ.  

Όσον αφορά τις συνέπειες μιας υπηρεσίας, αυτές είναι ενέργειες οι οποίες προκαλούνται 

με το πέρας της εκτέλεσης της υπηρεσίας. Αυτό σημαίνει ότι η όταν ολοκληρωθεί η  ε‐

κτέλεση μιας υπηρεσίας απαιτείται και η ενεργοποίηση και εκτέλεση και άλλων υπηρε‐

σιών, συναφών προς αυτή. Η υπηρεσίες αυτές μπορεί να παρέχονται από τον ίδιο ή από 

άλλο πάροχο. Για παράδειγμα, αν γυρίσουμε στο γάμο που περιγράφουμε στο προηγού‐

μενο παράδειγμα, μετά την τέλεση του γάμου θα πρέπει να ενημερωθεί ο δήμος κατοικί‐

ας τους ζευγαριού ώστε να ανοίξουν οικογενειακή μερίδα, κλπ.  

 
Σχήμα  5: Έξοδος υπηρεσίας 

2.1.5 Ρόλοι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης  

Όπως προκύπτει από την ανάλυση κάθε φορέας της Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να έχει 

τέσσερις διαφορετικούς ρόλους στη διαδικασία παροχής υπηρεσιών. Οι ρόλοι αυτοί εί‐

ναι:  

• Πάροχος της υπηρεσίας (ο ρόλος αυτός περιγράφηκε αναλυτικά παραπάνω) 

• Αποδέκτης των συνεπειών εκτέλεσης μια υπηρεσίας  

• Πάροχος εισόδου για μια υπηρεσία 
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• Συνεργάτης στη διαδικασία παροχής υπηρεσιών 

 
Σχήμα  6: Ρόλοι φορέων Δημόσιας Διοίκησης 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι πολλές φορές αναγκαίο μετά την εκτέλεση μιας υ‐

πηρεσίας να ενημερωθούν κάποιοι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης αναφορικά με το α‐

ποτέλεσμα της εκτέλεσης της. Στην περίπτωση αυτή οι φορείς που ενημερώνονται λει‐

τουργούν  ως  αποδέκτες  των  συνεπειών  εκτέλεσης  της  συγκεκριμένης  υπηρεσίας.  Το 

παρακάτω  σχήμα  παρουσιάζει  το  παράδειγμα  του  γάμου,  το  οποίο  χρησιμοποιήθηκε 

νωρίτερα στην επεξήγηση της έννοιας της συνέπειας μιας υπηρεσίας. 

 
Σχήμα  7: Συνέπειες εκτέλεσης μιας υπηρεσίας 

Επίσης,  ένας φορέας  της Δημόσιας Διοίκησης  μπορεί  να  λειτουργήσει  και ως πάροχος 

εισόδου για μια υπηρεσία. Αυτό συμβαίνει, διότι όπως είναι εύκολα κατανοητό, τα διοι‐

κητικά έγγραφα τα οποία απαιτεί μια υπηρεσία ως είσοδο παράγονται ως αποτέλεσμα 

μιας άλλης υπηρεσίας, η οποία εκτελείται σε κάποιο άλλο φορέα.  

Τέλος, σε πολλές περιπτώσεις προκειμένου να εκτελεστεί μια υπηρεσία απαιτείται η συ‐

νεργασία περισσότερων του ενός φορέα. Στις περιπτώσεις αυτές οι φορείς αυτοί είναι 

συνεργάτες στη διαδικασία παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας.  
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2.1.6 Πελάτες των παρεχόμενων υπηρεσιών  

Έχει γίνει ήδη αναφορά στους πελάτες των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης. Οι πε‐

λάτες της Δημόσιας Διοίκησης χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που αυτή προσφέρει ώστε 

να καλύψουν κάποιες ανάγκες τους και χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Στους πολίτες της συγκριμένης χώρας αλλά πιθανόν και σε πολίτες άλλων χωρών, 

οι οποίοι χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν κάποια υπηρεσία η οποία προσφέρεται 

από τη Δημόσια Διοίκηση της συγκεκριμένης χώρας.  

• Στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν ή/και δραστηριοποι‐

ούνται στη συγκεκριμένη χώρα.   

2.1.7 Υπηρεσία 

Στο σημείο αυτό θα γίνει αναφορά στην κεντρική έννοια του μοντέλου, αυτή της υπηρε‐

σίας της Δημόσιας Διοίκησης.  

Η Δημόσια Διοίκηση παρέχει τις υπηρεσίες προκειμένου να εξυπηρετήσει τους στόχους 

της και να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της. Μέσα από την μελέτη των υπη‐

ρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προκύπτουν οι παρακάτω πέντε κατηγορίες:  

• Υπηρεσίες δήλωσης: πρόκειται για υπηρεσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται προκει‐

μένου να δηλωθούν στα μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης αλλαγές στον πραγματι‐

κό κόσμο, πχ. γάμος.  

• Υπηρεσίες πιστοποίησης: πρόκειται  για υπηρεσίες  έκδοσης πιστοποιητικών οι ο‐

ποίες πιστοποιούν μια κατάσταση στον πραγματικό κόσμο, π.χ. έκδοση πιστοποι‐

ητικού γέννησης.  

• Υπηρεσίες  ελέγχου:  είναι  υπηρεσίες  τις  οποίες  χρησιμοποιεί  η  Δημόσια  Διοίκηση 

προκειμένου να διενεργήσει ελέγχους και να ανακαλύψει τυχούσες παραβάσεις.  

• Υπηρεσίες εξουσιοδότησης: μέσω αυτών των υπηρεσιών η Δημόσια Διοίκηση κα‐

λύπτει τους αδειοδοτικούς και υποστηρικτικούς σκοπούς της. 

• Υπηρεσίες  παραγωγής:  πρόκειται  για  βοηθητικές  υπηρεσίες  τις  οποίες  χρησιμο‐

ποιεί η Δημόσια Διοίκηση προκειμένου να παράγει νέες υπηρεσίες.   

Συνοψίζοντας όλες τις παραπάνω έννοιες παρουσιάζετε το παρακάτω σχήμα με τη συ‐

νολική εικόνα  του μοντέλου παροχής υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης. 
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Σχήμα  8: Μοντέλο παροχής υπηρεσιών στη Δημόσια Διοίκηση 

2.2 Φόρμες καταγραφής από τη UML 

Στόχος  της  ενότητας  αυτής  αποτελεί  η  εξεύρεση  κατάλληλων  φορμών  για  την  κατα‐

γραφή δημοσίων υπηρεσιών. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, αναζητήθηκαν 

φόρμες  καταγραφής  περιπτώσεων  χρήσης  (use  case)  από  τη  βιβλιογραφία  της  UML, 

καθώς  οι  πληροφορίες  που  απαιτούνται  για  την  περιγραφή  μιας  περίπτωσης  χρήσης 

καλύπτουν τις ανάγκες για την καταγραφή των δημοσίων υπηρεσιών. Έτσι, στις φόρμες 

που επιλέχθηκαν και περιγράφονται στις συνέχεια, όπου αναφέρεται ο όρος περίπτωση 

χρήσης έχει αντικατασταθεί με τον όρο «δημόσια υπηρεσία» (public service). 

Η πρώτη φόρμα καταγραφής υπηρεσιών είναι αυτή η οποία χρησιμοποιείται από τους 

Alan  Dennis,  Barbara  Haley Wixon,  David  Tegarden  (System  analysis  and  design with 

UML version 2.0 – Second Edition, Willey International Edition, 2005) και παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 1.  

Τίτλος υπηρεσίας:  ID:    Επίπεδο σπουδαιότητας: 

Κύριος αποδέκτης:    Τύπος υπηρεσίας:   

Εμπλεκόμενοι: 

 

Περιγραφή: 

Αφορμή: 
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Τύπος: 

Σχέσεις: 

Συσχέτιση (Association): 

Περίληψη (Include):  

Επέκταση (Extend): 

Γενίκευση (Generalization): 

Κανονική ροή γεγονότων: 

1.  

Υποροές: 

  S‐1:  

1.  
  S‐2:  

1.  

Εναλλακτικές / Κατ' εξαίρεση ροές:  

   

Πίνακας 1: Φόρμα καταγραφής υπηρεσιών κατά Alan Dennis, Barbara Haley Wixon, David Tegarden 

Τα πεδία τα οποία χρησιμοποιούνται από την φόρμα αυτή για την καταγραφή των υπη‐

ρεσιών είναι τα εξής: 

Τίτλος υπηρεσίας:  Καταγραφή του πλήρους ονόματος της υπηρεσίας. 

ID: Ένας μοναδικός αριθμός όπου αντιστοιχεί σε κάθε υπηρεσία και αποτελεί το μονα‐

δικό αναγνωριστικό της. 

Επίπεδο σπουδαιότητας:  Χρησιμοποιείται για προτεραιοποίηση της υπηρεσίας. 

Κύριος αποδέκτης: Αποτελεί  το  άτομο  το  οποίο  προκαλεί  την  έναρξη  της  υπηρεσίας 

και του οποίου τον στόχο εκτελεί η υπηρεσία. Ο κύριος αποδέκτης μιας υπηρεσίας μπο‐

ρεί να είναι είτε άνθρωπος είτε πληροφοριακό σύστημα.  

Τύπος υπηρεσίας: Ο τύπος της δημόσιας υπηρεσίας καθορίζεται με βάση την ποσότητα 

της πληροφορίας που αυτή περιέχει, δηλαδή που είναι καταγεγραμμένη και του σκοπού 

που αυτή εξυπηρετεί. Έτσι με βάση την ποσότητα της παρεχόμενης πληροφορίας μπορεί 

να  είναι  συνοπτική  (overview),  δηλαδή  να  περιέχει  συνοπτικές  πληροφορίες  όπως  το 

όνομα, το ID, τον κύριο αποδέκτη, τον τύπο και μια σύντομη περιγραφή. Επίσης, μπορεί 

να  είναι  λεπτομερείς  (detail),  να  είναι  δηλαδή  καταγεγραμμένες  όλες  οι  πληροφορίες 

που αφορούν την υπηρεσία. 

Με βάση το σκοπό που εξυπηρετεί η υπηρεσία μπορεί να είναι βασική (essential), το ο‐
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ποίο σημαίνει ότι περιγράφεται με γενικό τρόπο η λειτουργικότητα της υπηρεσίας ανε‐

ξάρτητα από τον τρόπο υλοποίησης της. Επίσης, μπορεί να είναι πραγματική (real), δη‐

λαδή,  περιγράφει  όλη  την  λειτουργικότητα  με  την  ακρίβεια  των  επιμέρους  βημάτων, 

παρουσιάζοντας αναλυτικά την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

Εμπλεκόμενοι: Στους εμπλεκόμενους περιλαμβάνονται ο κύριος αποδέκτης της υπηρε‐

σίας καθώς και όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία εκτέλεση της υπηρεσίας και επηρεάζο‐

νται από αυτή. 

Περιγραφή:  Σύντομη περιγραφή της υπηρεσίας. 

Αφορμή:  Το γεγονός το οποίο προκαλεί της εκτέλεση της υπηρεσίας. 

Τύπος:   Ο τύπος της αφορμής μπορεί να είναι ένα εξωτερικό γεγονός (external trigger) 

το οποίο προκαλεί την έναρξη της υπηρεσίας, για παράδειγμα ο πολίτης τηλεφωνεί στο 

Δήμο  και  ζητά  την  έκδοση πιστοποιητικού γέννησης ή  ένα  χρονικό  γεγονός  (temporal 

trigger), για παράδειγμα λήγει η χρονική ισχύς του διαβατηρίου του πολίτη και ζητά α‐

νανέωση του. 

Σχέσεις:  Οι σχέσεις απεικονίζουν τη σχέση τόσο μεταξύ των υπηρεσιών όσο και μεταξύ 

των υπηρεσιών και των χρηστών τους. Οι τύποι των σχέσεων είναι: συσχέτιση, περίλη‐

ψη, επέκταση και γενίκευση. 

Η συσχέτιση αναφέρεται στην επικοινωνία όπου λαμβάνει χώρα μεταξύ της υπηρεσίας 

και των δραστών, οι οποίοι αλληλεπιδρούν με τον φορέα εκτέλεσης της. 

Η περίληψη αναπαριστά την περίπτωση κατά την οποία μια υπηρεσία περιλαμβάνει υ‐

ποχρεωτικά την εκτέλεση μιας άλλης υπηρεσίας. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή 

η λειτουργική κατάτμηση και επαναχρησιμοποίηση των υπηρεσιών. 

Η  επέκταση  αναπαριστά  την  επέκταση  της  λειτουργικότητας  μιας  υπηρεσίας.  Δηλαδή, 

συμπεριλαμβάνει  ένα  μέρος  προαιρετικής  ή  κατ΄εξαίρεση  συμπεριφοράς  η  οποία  δεν 

αποτελεί  μέρος  της  συνηθισμένης  συμπεριφοράς  ή  ροής  γεγονότων  της  υπηρεσίας.  Η 

σχέση αυτή προσθέτει μια επιπλέον συμπεριφορά στη βασική εκτέλεση της υπηρεσίας.  

Η γενίκευση  παρέχει  τη  δυνατότητα κληρονομικότητας μεταξύ  των υπηρεσιών συγκε‐

ντρώνοντας έτσι τα κοινά στοιχεία συμπεριφοράς σε μια υπηρεσία γονέα και της εξειδι‐

κευμένης συμπεριφοράς σε υπηρεσίας παιδιών. Η σχέση αυτή χρησιμοποιείται κυρίως 

για να περιγράψει τη συσχέτιση μεταξύ διαφορετικών τύπων και εκδόσεων των υπηρε‐

σιών.  

Κανονική ροή γεγονότων: Στην κανονική ροή μιας υπηρεσίας, εμφανίζονται αναλυτικά 

όλα  τα βήματα  τα  οποία  εκτελούνται  και  απαιτούνται  για  την  ολοκλήρωση  της. Κάθε 

βήμα παρουσιάζεται με τη σειρά που εκτελείται χρησιμοποιώντας αρίθμηση πχ 1, 2, …, 

ενώ καταγράφεται και ο φορέας εκτέλεσης του, πχ 1. Ο Δήμος παραλαμβάνει την αίτηση 
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του αλλοδαπού για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας μαζί με τα δικαιολογητικά του. 

Επιπλέον, στη κανονική ροή καταγράφεται η ομαλή ροή μιας υπηρεσίας, χωρίς εναλλα‐

κτικές περιπτώσεις ή εξαιρέσεις. Η κανονική ροή διακόπτεται όταν κάποια από τις λογι‐

κές συνθήκες που ελέγχονται κατά τη ροή εργασίας της υπηρεσίας δεν αληθεύει.  

Για  παράδειγμα,  στη  περίπτωση  απόκτησης  ελληνικής  ιθαγένειας,  η  κανονική  ροή  θα 

περιγράφει τα εξής:  

1. Η αίτηση του αλλοδαπού γίνεται δεκτή 

2. Ο αλλοδαπός πληροί τις προϋποθέσεις και  

3. Ο υπάλληλος της Περιφέρειας εκδίδει την απόφαση απόκτησης ελληνικής ιθαγένει

ας. 

Υποροές:    Οι  υπό‐ροές  χρησιμοποιούνται  προκειμένου  η  κανονική  ροή  να  διατηρηθεί 

όσο το δυνατόν πιο απλή και κατανοητή στον αναγνώστη. Η υποροή μπορεί να γίνει και 

ξεχωριστή υπηρεσία η οποία περιλαμβάνεται στην εκτέλεση της υπηρεσίας με τη χρήση 

της σχέσης «περίληψη» και καλείται όταν υπάρχει ανάγκη χρησιμοποίησης της από την 

υπηρεσία. 

Οι  υπο‐ροές  εμφανίζονται  σε  ξεχωριστό  πεδίο  της φόρμας  από  την  κανονική  ροή  και 

συμβολίζονται με  S‐1,  S‐2, …, μαζί με  το  τίτλο  της υπό‐ροής και  τα αναλυτικά βήματα 

της. Για παράδειγμα υπό‐ροή αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία εκτελείται έλεγχος 

εγκυρότητας των δικαιολογητικών. Έτσι, στην κανονική ροή εμφανίζεται ως εξής:  

Στη περίπτωση ελέγχου εγκυρότητας των δικαιολογητικών, τότε εκτελείται η υπό

ροή S1. 

Στο πεδίο των υπό‐ροών εμφανίζεται ως εξής: 

S1: Έλεγχος εγκυρότητας. 

1. Ο υπάλληλος της Περιφέρειας, επικοινωνεί με την Ιντερπόλ για τη διασταύρω

ση των στοιχείων που εμφανίζονται στα δικαιολογητικά του αλλοδαπού. 

2. Η  Ιντερπόλ  αποστέλλει  τη  γνωμοδότηση  εγκυρότητας  των  δικαιολογητικών, 

από την οποία προκύπτουν ότι τα δικαιολογητικά του αλλοδαπού είναι έγκυρα. 

Οι υποροές μπορούν να εμφανιστούν σε διάφορα σημεία μέσα στην κανονική ροή, κάθε 

φορά που απαιτείται αναφορά στη διαδικασία που περιγράφουν.  

Εναλλακτικές / Κατ' εξαίρεση ροές: Οι ροές κατά εξαίρεση, αφορούν εξαιρέσεις τόσο 

της κανονικής ροής, όσο και των υποροών και εκτελούνται μόνο όταν μια από τις λογι‐

κές συνθήκες που ελέγχονται κατά τη ροή εργασίας της υπηρεσίας δεν πληρείται. Όπως 

και στην περίπτωση των υποροών, εμφανίζονται σε ξεχωριστό πεδίο στη φόρμα κατα‐

γραφής των υπηρεσιών και ακολουθούν πάντοτε την αρίθμηση του βήματος στο οποίο 

αφορά η εξαίρεση προσθέτοντας α, β, …, για κάθε επιπλέον κατά εξαίρεση βήμα. 
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Για παράδειγμα στη κανονική ροή υπάρχει:  

1. Ο υπάλληλος της Περιφέρειας,  εξετάζει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις απόκτη

σης ελληνικής ιθαγένειας από τον αλλοδαπό.  

Η κατά εξαίρεση ροή θα εμφανίζεται ως εξής:  

1α. Ο αλλοδαπός δεν πληροί τις προϋποθέσεις απόκτησης της ελληνικής ιθαγένει

ας και η αίτησης του απορρίπτεται. 

Επίσης, το κατά εξαίρεση βήμα για την υπό‐ροή S‐1 του προηγούμενου παραδείγματος 

θα ήταν:  

S1, 2α. Τα δικαιολογητικά του αλλοδαπού δεν είναι έγκυρα. 

Τα πεδία των φορμών που περιγράφονται στη συνέχεια της ενότητας είναι στις περισ‐

σότερες περιπτώσεις κοινά. Για το λόγο αυτό οι περιγραφές που θα ακολουθήσουν θα 

αφορούν μόνο στα πεδία τα οποία είτε δεν αντιστοιχούν σε κάποιο από αυτά του Πίνα‐

κα 1, είτε έχουν διαφορετική ερμηνεία από αυτήν που έχει ήδη περιγραφεί. 

Επόμενη φόρμα καταγραφής υπηρεσιών είναι αυτή η οποία χρησιμοποιείται από Πανε‐

πιστήμιο του Δουβλίνου (Courtesy of CSE, Dublin City University) σε μάθημα «Ανάλυσης 

πληροφοριακών συστημάτων»1 καθώς και στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στο τμήμα 

«Επιστήμη των Υπολογιστών»2. 

Τίτλος υπηρεσίας   

Στόχος υπηρεσίας (Goal in Context)   

Σκοπός και Επίπεδο (Scope & Level)   

Προαπαιτούμενα (Preconditions)   

Επιτυχημένη  έκβαση  της  υπηρεσίας 

(Success End Condition) 

 

Αποτυχημένη  έκβαση  της  υπηρεσίας 

(Failed End Condition) 

 

Πρωτεύον  και  δευτερεύων  αποδέκτης 

(Primary, Secondary Actors) 

 

Αφορμή (Trigger)   

Περιγραφή (DESCRIPTION)  Βήμα  Ενέργεια  

  1   

  2   

  3   

Επέκταση (Extension)  Βήμα  Ενέργεια 

                                                
1 www.csis.ul.ie/modules/CS4125/lectures/cse-use-case.doc, www.cs.colorado.edu~kenaclasses6448s01examplesedmonb3.pdf 
2  www.cs.colorado.edu~kenaclasses6448s01examplesedmonb3.pdf 
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  1α   

Παραλλαγές (Variations)    Ενέργεια 

  1   

Πίνακας 2: Καταγραφή υπηρεσίας (Πανεπιστήμιο Δουβλίνου και Κολοράντο) 

 

Σχετικές  πληροφορίες  (RELATED 

INFORMATION) 

 

Προτεραιότητα (Priority)   

Χρόνος εκτέλεσης (Performance)   

Συχνότητα (Frequency)   

Κανάλια στους αποδέκτες (Channels to 

actors) 

 

Ανοιχτά θέματα (OPEN ISSUES)   

Ημερομηνία λήξεως (Due Date)   

Άλλες διοικητικές πληροφορίες    

Ανώτερης  βαθμίδας  υπηρεσία  (Su

perordinates) 

 

Κατώτερης  βαθμίδας  υπηρεσία  (Sub

ordinates) 

 

Πίνακας 3: Σχετιζόμενες πληροφορίες υπηρεσίας 

Η διαφοροποίηση της φόρμας που παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 αφορά τα εξής πεδία: 

Στόχος υπηρεσίας: Περιγραφή του ευρύτερου στόχου της υπηρεσίας.  

Σκοπός και επίπεδο: Ο σκοπός αποτελεί το τμήμα το οποίο θεωρείται «μαύρο κουτί» 

κατά την σχεδίαση του συστήματος. Το επίπεδο αναφέρεται στο επίπεδο λεπτομέρειας 

στο οποίο περιγράφεται η υπηρεσία. 

Προαπαιτούμενα: Αφορά στις προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να ισχύουν πριν από την 

έναρξη εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

Τα  πεδία  επιτυχημένη  και αποτυχημένη  έκβαση  της  υπηρεσίας  αναφέρονται  στο 

αποτέλεσμα της υπηρεσίας όταν αυτή ολοκληρωθεί  επιτυχημένα ή αποτυχημένα αντί‐

στοιχα. Δηλαδή, όταν προκύψει το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον κύριο αποδέκτη και 

όταν η υπηρεσία διακοπεί πριν την ολοκλήρωση της.   

Πρωτεύον και δευτερεύων αποδέκτης: Το όνομα του πρωτεύοντα αποδέκτη, καθώς 

και των υπολοίπων εμπλεκομένων στην εκτέλεση της υπηρεσίας. Στο σημείο αυτό δεν 

εντάσσονται μόνο άτομα αλλά και άλλα συστήματα. Συγκριτικά με τη φόρμα καταγρα‐

φής του Πίνακα 1, το πεδίο αυτό αντιστοιχεί στο κύριο αποδέκτη και στους αποδέκτες.   

Περιγραφή: Η περιγραφή της υπηρεσίας αποτελείται από αριθμημένα βήματα τα οποία 
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περιγράφουν αναλυτικά τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας και αντιστοιχεί στην κανο

νική ροή γεγονότων του Πίνακα 1. 

Επέκταση: Η επέκταση περιγράφει την προαιρετική συμπεριφορά του συστήματος κα‐

τά την εκτέλεση της υπηρεσίας και αντιστοιχεί στις ροές κατ΄εξαίρεση του Πίνακα 1. 

Παραλλαγές: Οι παραλλαγές κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, ορίζει τα διαθέσιμα κα‐

νάλια του χρήστη. Για παράδειγμα, ο πολίτης μπορεί να ζητήσει ένα πιστοποιητικό μέσω 

τηλεφώνου ή φαξ και να το παραλάβει με κούριερ.  

Στον Πίνακα 3 καταγράφονται προαιρετικές πληροφορίες που σχετίζονται με την υπη‐

ρεσία και οι οποίες είναι οι εξής: 

Προτεραιότητα: Πόσο σημαντική είναι η εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

Χρόνος εκτέλεσης: Προβλεπόμενος χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

Συχνότητα: Πόσο συχνά προβλέπεται να εκτελείται η υπηρεσία. 

Κανάλια  στους  αποδέκτες:  Εδώ  ορίζεται  εάν  το  αποτέλεσμα  από  την  εκτέλεση  της 

υπηρεσίας θα είναι ένα έγγραφο, ένα αρχείο, μια βάση δεδομένων κλπ.  

Ανοιχτά θέματα: Λίστα θεμάτων των οποίων η απόφαση και η έκβαση επηρεάζουν την 

υπηρεσία. Για παράδειγμα η χορήγηση ενός πιστοποιητικού μπορεί να σχετίζεται με την 

πληρωμή αντίστοιχου ποσού ως παράβολο.   

Ημερομηνία λήξεως: Ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ε‐

κτέλεση της υπηρεσίας.  

Άλλες διοικητικές πληροφορίες: οι οποίες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της υπό 

εξέταση υπηρεσίας και οι οποίες μπορεί να είναι:  

Ανώτερης βαθμίδας υπηρεσία: δηλαδή υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνουν την 

υπό εξέταση υπηρεσία και  

Κατώτερης  βαθμίδας  υπηρεσία:  προαιρετικές  υπηρεσίες  οι  οποίες  εξαρτώνται 

από την υπηρεσία που καταγράφεται (σχέση επέκτασης).  

Η φόρμα καταγραφής υπηρεσιών που ακολουθεί χρησιμοποιείται από το Πανεπιστήμιο 

της Αριζόνα (University of Arizona ‐ System Engineering)3. Τα πεδία που συμπληρώνο‐

νται στην φόρμα αυτή περιγράφονται στη συνέχεια.  

Όνομα υπηρεσίας  Καταγραφή του πλήρους ονόματος της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

Χαρτογράφηση  Στο  σημείο  αυτό  καταγράφεται  πόσο  ολοκληρωμένη  είναι  η  περι‐

γραφή της υπηρεσίας (ολοκληρωμένη, επικεντρωμένη, επιγραμματι‐

κή). 

Προέλευση  Περιγραφή της πηγής η οποία προκάλεσε την εκτέλεση της υπηρεσί‐

ας.  

                                                
3 www.sie.arizona.edu/sysengr/slides/template.doc 
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Σύντομη περιγραφή  Περιγραφή  των  συνεπειών  από  την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  στο 

χρήστη.  Στο  σημείο  αυτό  περιγράφεται  εάν  η  υπηρεσία  εκτελείται 

λόγω πρόκλησης της από το χρήστη ή από άλλη υπηρεσία. 

Προστιθέμενη αξία  Περιγραφή των προνομίων που προκύπτουν για τον κύριο αποδέκτη 

από την εκτέλεση της υπηρεσίας.   

Επίπεδο  Το  επίπεδο  της  απαιτούμενης  λεπτομέρειας  για  την περιγραφή  της 

υπηρεσίας (τύπος του Πίνακα 1). 

Σκοπός  Περιγράφει τα όρια στα οποία εντάσσεται η εκτέλεση της συγκεκρι‐

μένης υπηρεσίας. 

Κύριος αποδέκτης  Οι αποδέκτες αναπαριστούν τους ρόλους έξω από το σύστημα καθώς 

αλληλεπιδρούν  με  αυτό.  Οι  πρωτεύοντες  αποδέκτες  προκαλούν  τις 

λειτουργίες οι οποίες περιγράφονται από κάθε υπηρεσία. 

Ενισχυτικός  ή  δευτερεύων 

αποδέκτης 

Οι  δευτερεύοντες  δράστες  χρησιμοποιούνται  από  το  σύστημα.  Δεν 

είναι μέρος του συστήματος και για αυτό δεν μπορούν να απεικονι‐

στούν και ως τμήμα του ή να τροποποιηθούν. Συνήθως οι δευτερεύ‐

οντες χρήστες παρουσιάζονται ως εξωτερικά συστήματα. 

Συχνότητα  Καταγράφεται πόσο συχνά μπορεί  να  εκτελεστεί μια υπηρεσία.  (Ό‐

ταν  η  υπηρεσία  εκτελείται  σε  τακτά  διαστήματα  έχει  ιδιαίτερη  ση‐

μασία). 

Προαπαιτούμενα  Τα  προαπαιτούμενα,  όπως  και  τα  ισχύοντα  μετά  την  εκτέλεση  της 

υπηρεσίας, μεταξύ των άλλων, περιγράφουν την τρέχουσα κατάστα‐

ση του συστήματος πριν και μετά την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

Αφορμή  Η αφορμή περιγράφει το γεγονός το οποίο προκαλεί την μετατροπή 

από  τα  προαπαιτούμενα  (δηλαδή  την  τρέχουσα  κατάσταση)  στο 

πρώτο βήμα του κύριου σεναρίου εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

Κύριο σενάριο επιτυχίας  − Μια αριθμημένη ομάδα βημάτων η οποία απεικονίζει την συνηθι‐

σμένη και επιτυχή αλληλεπίδραση των αποδεκτών με το σύστη‐

μα. 

Συνήθως το πρώτο βήμα καταγράφει  την  ενέργεια  του 

κύριου  αποδέκτη  ο  οποίος  προκαλεί    την  υπηρεσία  να 

ξεκινήσει. 

− Το  τελευταίο  βήμα  περιγράφει  τις  επόμενες  κινήσεις,  π.χ.  τέλος 

υπηρεσίας. 
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Εναλλακτική ροή:  Περιγραφή αποτυχημένης προσπάθειας εκτέλεσης της υπηρεσίας και 

έξοδο από αυτή χωρίς επιτυχημένη ολοκλήρωση της. 

Ισχύοντα μετά την  εκτέλε

ση 

Περιγράφει  την  κατάσταση  του  συστήματος  μετά  την  διακοπή  της 

εκτέλεσης  της  υπηρεσίας  ανεξάρτητα  με  το  ποια  ροή  εκτελέστηκε 

(κύρια ή εναλλακτική). 

Συγκεκριμένες απαιτήσεις   

Λειτουργικές απαιτή

σεις 

Περιγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων. 

Μη λειτουργικές απαι

τήσεις 

Περιγραφή των μη λειτουργικών απαιτήσεων. 

Συντάκτης/Ιδιοκτήτης  Στοιχεία συντάκτη της περιγραφής 

Τελευταία αλλαγή  Καταγραφή της τελευταίας αλλαγής της καταγραφής και της τελευ‐

ταίας έκδοσης της. 
 Πίνακας 4: Φόρμα καταγραφής πανεπιστημίου της Αριζόνα 

Τα πεδία τα οποία συναντώνται στη φόρμα του Πίνακα 4 και διαφοροποιούνται από ότι 

έχει περιγραφεί μέχρι στιγμής είναι τα παρακάτω: 

Προέλευση: Στο πεδίο της προέλευσης καταγράφεται η πηγή η οποία προκαλεί την έ‐

ναρξη της υπηρεσίας. Η πληροφορία αυτή είναι συμπληρωματική της αφορμής. Για πα‐

ράδειγμα, προέλευση μιας υπηρεσίας αποτελεί το αίτημα του πολίτη για έκδοση διαβα‐

τηρίου, ενώ αφορμή αποτελεί το γεγονός ότι υποβάλει αίτηση έκδοσης διαβατηρίου. 

Προστιθέμενη αξία: Εδώ καταγράφονται τα προνόμια που αποκτά ο χρήστης από την 

εκτέλεση της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, με την έκδοση διαβατηρίου ο πολίτης μπορεί 

να ταξιδέψει στο εξωτερικό για όλο το χρονικό διάστημα ισχύς του διαβατηρίου.  

Σκοπός: Ο σκοπός αφορά στο ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η υπό εξέταση 

υπηρεσία.    

Συγκεκριμένες απαιτήσεις: Το πεδίο αυτό αφορά την καταγραφή τόσο των λειτουρ‐

γικών όσο και μη λειτουργικών απαιτήσεων οι οποίες συνδέονται με την εκτέλεση της 

υπηρεσίας. Δηλαδή, καταγράφονται οι απαιτήσεις των χρηστών και του συστήματος για 

την υπό εξέταση υπηρεσία ώστε να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό του συστήματος. 

Τέλος, καταγράφεται ο συντάκτης καταγραφής της υπηρεσίας καθώς και ο χρόνος της 

τελευταίας τροποποίησης των πληροφοριών της υπηρεσίας.   
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Η επόμενη φόρμα καταγραφής4 των υπηρεσιών απεικονίζεται στον Πίνακα 5.  

Έκδοση  Περιγραφή   Αλλαγή   Ημερομηνία 

1.0     

Σύντομη  περιγρα

φή: 

Σκοπός και στόχος της καταγεγραμμένης υπηρεσίας 

Επιχειρησιακή  α

φορμή: 

Το πρώτο γεγονός το οποίο προκαλεί την εκτέλεση της υπηρεσίας 

και περιγράφεται στο πρώτο βήμα της βασικής ροής εκτέλεσης. 

 

Προαπαιτούμενα: Προϋποθέσεις που πρέπει  να  ισχύσουν ώστε να  εκτελεστεί η υπη‐

ρεσία. 

Βασική ροή: η ολοκληρωμένη ροή των γεγονότων όπως αυτή εκτελείται όταν όλα γεγονότα 

εξελίσσονται ομαλά. 

Α/Α  Ενέργεια του αποδέκτη  Απόκριση του συστήματος 

1.   Περιγραφή  της  ενέργειας  του  αποδέ‐

κτη  καθώς  αλληλεπιδρά  με  το  σύστη‐

μα.  Για  κάθε  επιπλέον  ενέργεια  που 

εκτελείται προστίθεται μια νέα γραμμή 

στη βασική ροή με νέο αύξοντα αριθμό. 

Περιγραφή  της  ενέργειας  του  συστήμα‐

τος  ως  αντίδραση  στην  αλληλεπίδραση 

του κύριου αποδέκτη με το σύστημα. 

2.   Xxxx   Xxxx 

3.   Xxxx   Xxxx 

Ισχύοντα  μετά  την 

εκτέλεση: 

Η κατάσταση του συστήματος και ο τερματισμός της ομαλής ροής, 

τα γεγονότα που  ισχύουν μετά  την  επιτυχή  έκβαση  εκτέλεσης  της 

υπηρεσίας. 

Εναλλακτική ροή (AFx): XXXX 

Το όνομα και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελείται η εναλλακτική ροή, η ενέργεια του 

αποδέκτη και η αντίστοιχη απόκριση του συστήματος στην ενέργεια αυτή. Για κάθε εναλλα‐

κτική ροή γίνεται αναφορά στο τμήμα της βασικής ροής όπου αντιστοιχεί καθώς και το βήμα 

από το οποίο συνεχίζει να εκτελείται η κανονική ροή. 

Α/Α  Ενέργεια του αποδέκτη  Απόκριση του συστήματος 

1.   Xxxx   Xxxx 

2.   Xxxx   Xxxx 

Προαπαιτούμενα:  Οι  συνθήκες  οι  οποίες  πρέπει  να  ισχύουν ώστε  να  εκτελεστεί  η  ε‐

ναλλακτική ροή και είναι διαφορετικά από αυτά της βασικής ροής. 

Υπόροές:  Όταν  υπάρχει  διαδικασία  η  οποία  είναι  κοινή  σε  περισσότερο  από  μια  ροή  στην 

υπηρεσία ή υπάρχουν διαφορετικές ροές που ακολουθούν μια περίπτωση, τότε δημιουργείται 

                                                
4 www.cragsystems.co.uk/development_process/docs/Use%20Case%20Document%20Template.doc 
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μια υποροή η οποία «καλείται» από την βασική ροή. 

Α/Α  Ενέργεια του αποδέκτη  Απόκριση του συστήματος 

1.   Καταγραφή  των  υποροών  με  τον  ίδιο 

τρόπο όπως και στη βασική ροή, περι‐

γράφοντας  αναλυτικά  τι  συμβαίνει 

καθώς  ο  χρήστης  αλληλεπιδρά  με  το 

σύστημα 

 

2.      

Επιχειρησιακοί κανόνες: 

1 Περιγραφή κάθε επιχειρησιακού κανόνα, λεπτομερείς εσωτερικοί αλγόριθμοι ή διαδικασί‐

ες οι οποίες δεν είναι ορατές από τις εξωτερικά ορατές συμπεριφορές, αλλά είναι ζωτικής 

σημασίας για τον λειτουργικό καθορισμό του συστήματος. 

2 Στην περίπτωση όπου έχουν ήδη καθοριστεί οι επιχειρησιακοί κανόνες τότε περιλαμβάνο‐

νται μόνο οι αναφορές αντί για την περιγραφή. 

Μη λειτουργικές απαιτήσεις: 

1. Καταγραφή των μη λειτουργικών απαιτήσεων οι οποίες αναφέρονται στη συγκεκριμένη 

υπηρεσία και όχι οι γενικότερες απαιτήσεις. 

Απαιτήσεις δεδομένων: 

1. Περίληψη  όλων  των  απαιτήσεων  δεδομένων.  Στην  περίπτωση  που  υπάρχουν  ήδη  στον 

κατάλογό  των απαιτήσεων δεδομένων  τότε περιλαμβάνεται  μόνο υπερσύνδεση στη συ‐

γκεκριμένη οντότητα. 

Πίνακας 5: Φόρμα καταγραφής (CRaG Systems) 

Τα επιπλέον πεδία τα οποία δεν έχουν καταγραφεί μέχρι το σημείο αυτό είναι τα εξής:  

Η διαφοροποίηση της φόρμας αυτής έγκειται στο τρόπο παρουσίασης της ροής των γε‐

γονότων είτε πρόκειται για την κανονική ροή, την εναλλακτική ή την υποροή. Συγκεκρι‐

μένα,  καταγράφονται  όλες  οι  ενέργειες  του  αποδέκτη  και  η  αντίστοιχη  απόκριση  του 

συστήματος στις ενέργειες αυτές.  

Επιχειρησιακοί κανόνες: Στο σημείο αυτό περιγράφονται όλες οι διαδικασίες οι οποίες 

εκτελούνται εσωτερικά, είναι ζωτικής σημασίας για το σύστημα αλλά δεν είναι ορατές 

από τους εξωτερικούς χρήστες.   

Η επόμενη φόρμα καταγραφής5 του Πίνακα 6, παρουσιάζεται στη συνέχεια.  

Κωδικός  υπηρε

σίας: 
 Κωδικός υπηρεσίας. Καθορισμός ενός ενιαίου κωδικού για όλες τις υπηρεσίες.  

                                                
5 www.ncb.ernet.in/education/modules/ooad/Use_Case_Sample_Skeleton.doc,  
www.processimpact.com/process_assets/use_case_template.doc  
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Όνομα υπηρεσίας:  Το όνομα της υπηρεσίας. 

Συγγραφέας: 
Πλήρες  όνομα  του 
συγγραφέα  

Συγγραφέας  των  τε

λευταίων αλλαγών: 

Πλήρες  όνομα  του 
συγγραφέα  του  εισήγαγε  τις 
τελευταίες αλλαγές  

Ημερομηνία  δημι

ουργίας: 
Ημερομηνία  πρώτης 
δημιουργίας 

Ημερομηνία  τελευταί

ας αλλαγής: 
Ημερομηνία  τελευταίας 
επεξεργασίας του κειμένου 

Αποδέκτες: 
Καταγραφή των ρόλων. 

 

Περιγραφή: 
Σύντομη περιγραφή της υπηρεσίας και πως αυτή εκτελείται. Στο σημείο 

αυτό δεν περιλαμβάνονται οι επιχειρησιακοί ρόλοι, αναφορές σε 

έγγραφα κλπ. Μια απλή περιγραφή χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες.  

*** Αφορμή: 

 

Στο σημείο αυτό περιγράφεται η λειτουργία η οποία προκαλεί την 

εκτέλεση της υπηρεσίας.  

Προαπαιτούμενα: 

Μια αριθμημένη λίστα από όρους και καταστάσεις οι οποίες πρέπει να 

είναι αληθείς ώστε να εκτελεστεί η υπηρεσία ή θεωρείται αληθείς από 

την υπηρεσία. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο γεγονός πότε μια 

υπηρεσία θεωρεί ότι ένα προαπαιτούμενο είναι αληθές, σημαίνει ότι η 

υπηρεσία δεν χρειάζεται, ή δεν θα καθορίσει πότε το απαιτούμενο είναι 

αληθές ή όχι. 

Ισχύοντα μετά την εκτέλε

ση:  

 

Περιγραφή των γεγονότων όπου ισχύουν μετά την εκτέλεση της 

υπηρεσίας. Στο σημείο αυτό δεν περιγράφεται τι συμβαίνει όταν η 

υπηρεσία τερματιστεί λανθασμένα. Όταν υπάρχει περισσότερο από μια 

επιτυχής έκβαση της υπηρεσίας η οποία εξαρτάται από ειδικές 

συνθήκες, στο σημείο αυτό θα πρέπει να καταγραφούν όλα τα επιτυχή 

αποτελέσματα σε μια λίστα.  

Ομαλή ροή: 

Καταγραφή αριθμημένης λίστας με τα βήματα τα οποία ακολουθούνται 

κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. Η αρίθμηση θα πρέπει να ακολουθεί 

τη σειρά των βημάτων με την οποία εκτελούνται. Επιπλέον, 

περιγράφεται η επανάληψη ορισμένων βημάτων όταν αυτή υπάρχει, 

καθορίζοντας ποια βήματα επαναλαμβάνονται και κάτω από ποιες 

συνθήκες. 

Εναλλακτική ροή (με ση

μεία επέκτασης): 

Η εναλλακτική ροή αποτελεί μια συνθήκη η οποία εκτελείται όταν 

συντρέχουν ειδικές προϋποθέσεις κατά τη διάρκεια της ομαλής ροής 

και εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα βήματα στην ομαλή ροή, ως ένα 

σημείο επέκτασης της ομαλής ροής. 
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*** Περίληψη: 
Απαρίθμηση του κωδικού και του ονόματος του οποίου η συμπεριφορά 

περιλαμβάνεται σαν ένα τμήμα της ομαλής ροής στην εκτέλεση της 

υπηρεσίας.  

*** Προτεραιότητα: 
Οι τιμές όπου παίρνει είναι «Υψηλή», «Μεσαία» ή «Χαμηλή», καθώς και 

αριθμητικές τιμές όπως 1, 2, 3, κλπ. Οι τιμές όπου θα λαμβάνονται θα 

πρέπει να είναι έννοιες σε όλες τις καταγεγραμμένες υπηρεσίες. 

*** Συχνότητα χρή

σης/εκτέλεσης: 

Η συχνότητα εκτέλεσης θα πρέπει να ορίζεται ως μονάδες εκτέλεσης 

ανά μονάδα χρόνου. Αυτή είναι μια παράμετρος για συστήματα 

πραγματικού χρόνου στα οποία ο χρόνος απόκρισης είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός.  

Επιχειρησιακοί κανόνες: 

Καταγραφή των επιχειρησιακών κανόνων οι οποίοι προκαλούνται από 

την εκτέλεση της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, ο τύπος που 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του χρηματικού προστίμου ή της 

συνολικής τιμής ενός προϊόντος. 

*** Ειδικές απαιτήσεις: 

Οι μη λειτουργικές απαιτήσεις και άλλες εισροές οι οποίες εμφανίζonται 

κατά τη σχεδίαση του συστήματος και πρέπει να περιληφθούν στο 

σημείο αυτό. Για παράδειγμα, μια επιχειρησιακή απαίτηση η οποία 

πρέπει να ληφθεί υπόψη σε επόμενη έκδοση του συστήματος, θα πρέπει 

να καταγραφεί σε αυτό το σημείο. 

*** Υποθέσεις: 

Απαρίθμηση των υποθέσεων που γίνονται σχετικά με την 

επιχειρησιακή μονάδα, σε περίπτωση έλλειψης συγκεκριμένων 

πληροφοριών από το συμβόλαιο. Για παράδειγμα, αν έχουν γίνει 

κάποιες υποθέσεις σχετικά με την εμπειρία των χρηστών της 

επιχειρησιακής μονάδας, αυτό πρέπει να καταγραφεί σε αυτό το 

σημείο.  

Ενδιάμεσο με τον χρήστη 

(User interface): 

Δημιουργία μιας οθόνης διεπαφής με το χρήστη. Η δημιουργία οθόνης 

διεπαφής (είτε ως απλή εικόνα είτε ως HTML σελίδα) αποτελεί 

συνήθως μια αποτελεσματική πρακτική για να συνοδεύει την 

περιγραφή της υπηρεσίας, έτσι η ομαλή ροή και οι επιχειρησιακοί 

κανόνες σχεδιάζονται άμεσα στην διεπαφή με το χρήστη. Η μέθοδος 

αυτή βοηθά την ομάδα και τον χρήστη να συγκεκριμενοποιήσει την 

άποψη τους για το σύστημα. Επιπλέον, η μέθοδος αυτή αποτελεί ένα 

εργαλείο για την τεκμηρίωση και καταγραφή των απαιτήσεων του 

συστήματος.  

Σχόλια:  Στο σημείο αυτό μπορούν να περιληφθούν πληροφορίες όπως 
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επεξήγηση κάποιου όρου, βασικές πληροφορίες κλπ.  

 Πίνακας 6: Φόρμα καταγραφής (Center of development of Advanced Computing) 

Η φόρμα του Πίνακα 6 δεν διαφοροποιείται  ιδιαίτερα από ότι έχει ήδη περιγραφεί ως 

τώρα. Το νέο στοιχείο το οποίο συναντάται στη φόρμα αυτή είναι οι Υποθέσεις οι οποίες 

γίνονται  και  αφορούν  την  επιχειρησιακή μονάδα. Οι  υποθέσεις  αυτές  γίνονται  κυρίως 

λόγω  έλλειψης  των απαιτούμενων πληροφοριών  για  την  επιχειρησιακή  μονάδα. Έτσι, 

για παράδειγμα κατά την σχεδίαση ενός πληροφοριακού συστήματος γίνεται η υπόθεση 

για το επίπεδο εμπειρίας των χρηστών ή ότι οι χρήστες γνωρίζουν αγγλικά σε περίπτω‐

ση που η βασική γλώσσα του συστήματος είναι η αγγλική.  

Τα πεδία της φόρμας με τον αστερίσκο (*) μπορούν να παραλειφθούν στην περίπτωση 

κατά την οποία η καταγραφή της υπηρεσίας δεν είναι λεπτομερής.  

Επόμενη φόρμα καταγραφής υπηρεσιών6 είναι αυτή του Πίνακα 7.  

Κωδικός υπηρεσίας   

Όνομα:   

Συντάκτης:    Ενημερώθηκε 

από: 

 

Ημερομηνία δημιουργίας:  yyyy.mm.

dd 

Ημερομηνία  τε

λευταίας  ενημέ

ρωσης: 

yyyy.mm.dd 

Περιγραφή υπηρεσίας   

Αρχικός αποδέκτης (Initiator Actor)   

Πρωτεύον  αποδέκτης  (Primary  Ac

tors) 

 

Δευτερεύων  αποδέκτης  (Secondary 

Actors) 

 

Αφορμή   

Υποθέσεις   

Προαπαιτούμενα  1.  
2.  

Ισχύοντα μετά την εκτέλεση    1.  
2.  

Πρωτεύον ροή  a.  
b.  

Εναλλακτική ροή   

Λανθασμένη ροή   

                                                
6 http://www.usecase.dk/usecase_essential.pdf 
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Λίστα εξαιρέσεων (Exceptions list)   

Λίστα περιλήψεων (Includes list)   

Λίστα επεκτάσεων (Extends list)   

Προτεραιότητα     

Συχνότητα χρήσης   

Λίστα επιχειρησιακών κανόνων    

Πρόσθετος κατάλογος απαιτήσεων   

Σημειώσεις & σημαντικά ζητήματα   

Βελτιώσεις   

Πίνακας 7: Φόρμα καταγραφής (usecase.dk (UML tutorial)) 

Η φόρμα καταγραφής του Πίνακα 8 παρουσιάζει ελάχιστες διαφοροποίησες από ότι έχει 

περιγραφεί ως τώρα.   

Η διαφοροποίηση έγκειται στο τελευταίο πεδίο της φόρμας, στις Βελτιώσεις. Στο σημείο 

αυτό καταγράφονται προτεινόμενες βελτιώσεις για την υπό εξέταση υπηρεσία. Το πεδίο 

αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς καταγράφονται αναλυτικά οι πιθανές βελτιώσεις 

οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την σχεδίαση του συστήματος.  

Τα πεδία της επόμενης φόρμας7 έχουν ως εξής: 

Όνομα υπηρεσίας: <Εισαγωγή του ονόματος της υπηρεσίας>. 

ID: <Εισαγωγή του αναγνωριστικού κωδικού της υπηρεσίας>. 

Περιγραφή: <Σύντομη περιγραφή της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, ο πελάτης επιστρέφει ταινίες 

στο κατάστημα, ο υπάλληλος παραλαμβάνει τις ταινίες και εκτελεί την υπηρεσία της πληρωμής>. 

Επίπεδο: <Εισαγωγή του επιπέδου στο οποίο στοχεύει η υπηρεσία.>. 

Πρωτεύον αποδέκτης: <Λίστα με τους πρωτεύοντες αποδέκτες. Οι αποδέκτες αυτοί αποτελούν 

τα άτομα τα οποία έχουν πρωταρχικό ενδιαφέρον και επηρεάζονται από την εκτέλεση της υπη‐

ρεσίας>. 

Υποστηρικτικοί αποδέκτες: <Λίστα των εμπλεκομένων και των αποδεκτών που εμπλέκονται 

στην εκτέλεση της υπηρεσίας και επηρεάζονται από το αποτέλεσμα της. Η λίστα αυτή περιλαμ‐

βάνει άτομα τα οποία μπορεί να μην αλληλεπιδρούν άμεσα με το σύστημα αλλά ενδιαφέρονται 

και  επηρεάζονται από το αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Η καταγραφή των εμπλεκομένων πολλές 

φορές βοηθά στον προσδιορισμό απαιτήσεων οι οποίες δεν εμφανίζονται αρχικά>. 

                                                
7 www.technosolutions.com/Files/Use_Case_Template.doc 
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Προαπαιτούμενα: <Λίστα  με τα προαπαιτούμενα, δηλαδή οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να 

ισχύουν πριν από την εκτέλεση της υπηρεσίας>. 

Ισχύοντα μετά την εκτέλεση: 

Επιτυχημένη εκτέλεση της υπηρεσίας 

<Επιτυχημένη  έκβαση της υπηρεσίας κατά την οποία  ικανοποιούνται  οι στόχοι  του πρωτεύων 

αποδέκτη>. 

Αποτυχημένη εκτέλεση της υπηρεσίας 

<Αποτυχημένες  εκτελέσεις  της  υπηρεσίας,  καταγράφουν  τις  περιπτώσεις  όπου  οι  στόχοι  του 

πρωτεύον αποδέκτη δεν ικανοποιούνται>.  

Ελάχιστη εγγύηση 

<Καταγραφή της ελάχιστης εγγύησης ή ασφάλειας όπου παρέχει η εκτέλεση της υπηρεσίας σε 

όλους τους αποδέκτες και εμπλεκόμενους ώστε να εξασφαλίσει το συμφέρον τους από την εκτέ‐

λεση της υπηρεσίας ανεξάρτητα από το αν η υπηρεσία έχει επιτυχημένη ή αποτυχημένη έκβαση. 

Για παράδειγμα, στο τραπεζικό σύστημα, στην υπηρεσία ανάληψη χρημάτων από ATM, ελάχιστη 

εγγύηση αποτελεί η ασφαλής έξοδος από το σύστημα ώστε να εξασφαλίσει μια ασφαλή συναλ‐

λαγή για τον πελάτη>. 

Αφορμή:   

<Καταγραφή των γεγονότων τα οποία προκαλούν την εκτέλεση της υπηρεσίας>. 

Κύριο σενάριο επιτυχίας: 

1. <Αναλυτική καταγραφή των βημάτων τα οποία απεικονίζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ 

των αποδεκτών και  του συστήματος. Περιγραφή των ενεργειών των αποδεκτών και  την 

ανταπόκριση του συστήματος στις  ενέργειες των αποδεκτών. Περιγραφή του επιτυχημέ‐

νου σεναρίου κατά το οποία όλα τα βήματα εξελίσσονται ομαλά και επιτρέπει στον αποδέ‐

κτη  να  πραγματοποιήσει  τους  στόχους  του.  Το  κύριο  σενάριο  επιτυχίας  ολοκληρώνεται 

πάντα με επιτυχημένη έκβαση της υπηρεσίας>. 

2. <Καταγραφή των βημάτων>. 

3. <Καταγραφή των βημάτων>. 

Εξαιρέσεις: 

<Καταγραφή των βημάτων κατ’ εξαίρεση. Οι εξαιρέσεις αποτελούν τμήμα του κυρίου σεναρίου 

το οποίο εκτελείται κάτω από ειδικές συνθήκες. Επίσης είναι γνωστές και ως Εναλλακτική Ροή ή 

Ροή κατ’ εξαίρεση. Για κάθε βήμα κατ’ εξαίρεση θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο τμήμα της κύ‐

ρια ροή στο οποίο αναφέρεται> 

Παραλλαγές: 

<Καταγραφή  οποιωνδήποτε  παραλλαγών  και  μεθόδων  για  την  εισαγωγή  και  καταγραφή  των 

δεδομένων. Για παράδειγμα, η υπάλληλος καταστήματος μπορεί να καταγράψει τα προϊόντα τό‐

σο με χρήση σαρωτή του bar code, όσο και να εισάγει τον κωδικό από το πληκτρολόγιο>. 

Συχνότητα:  

<Καταγραφή του χρονικού διαστήματος με βάση το οποία εκτελείται η υπηρεσία>. 
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Υποθέσεις: 

<Καταγραφή των υποθέσεων, εάν υπάρχουν, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, 

στο σύστημα ανάληψη με ATM, γίνεται η υπόθεση ότι ο χρήστης γνωρίζει αγγλικά>. 

Ειδικές απατήσεις: 

<Καταγραφή  ειδικών  απαιτήσεων  όπως  απαιτήσεις  απόδοσης,  ασφάλειας,  διεπαφής  χρήστη 

κλπ. 

Για παράδειγμα, στο σύστημα ανάληψης χρημάτων μέσω ATM.  

Απόδοσης: Το ATM θα πρέπει να δίνει τα χρήματα στο χρήστη μέσα σε 15 δευτερόλεπτα από τη 

στιγμή της αίτησης του. 

Διεπαφής χρήστη: Το σύστημα είναι διαθέσιμο στα αγγλικά και στα ισπανικά. 

Ασφάλειας: Το σύστημα πρέπει να εμφανίζει τους αριθμούς του PIN του χρήστη με ειδικούς χα‐

ρακτήρες (*)>. 

Ειδικά θέματα: 

<Καταγραφή των θεμάτων που σχετίζονται με την εκτέλεση της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, ο 

μέγιστος αριθμός των αριθμών του PIN πρέπει να είναι τέσσερα>. 

Επόμενες ενέργειες:  

<Καταγραφή των επόμενων ενεργειών μετά την εκτέλεση της υπηρεσίας>. 

 

Πίνακας 8: Φόρμα καταγραφής (technosolutions) 

Η πρώτη διαφοροποίηση της παραπάνω φόρμας, έγκειται στο τρόπο παρουσίασης των 

Ισχυόντων μετά την εκτέλεση. Έτσι, γίνεται διαχωρισμός στο τι ισχύει μετά την εκτέλεση 

της υπηρεσίας, ανάλογα με το αν η υπηρεσία εκτελέστηκε επιτυχημένα ή αποτυχημένα. 

Επιπλέον,  καταγράφεται  η  ελάχιστη  εγγύηση  ή  ασφάλεια  που παρέχεται  στον πολίτη 

από την εκτέλεση της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, στην περίπτωση έκδοσης ενός πιστο‐

ποιητικού ο πολίτης ενδιαφέρεται για τη διασφάλιση των προσωπικών του στοιχείων 

και δεδομένων ανεξάρτητα από το αν το πιστοποιητικό εκδοθεί τελικά ή όχι.  

Επιπλέον, καταγράφονται οι επόμενες ενέργειες του πολίτη μετά την εκτέλεση της υπη‐

ρεσίας.  

Στη φόρμα που ακολουθεί8 (Πίνακας 9), το νέο πεδίο το οποίο συναντάται είναι η Επι

τυχημένη  έκβαση,  εδώ  καταγράφεται  η  επίδραση  που  έχει  η  εκτέλεση  της  υπηρεσίας 

στον πραγματικό κόσμο.   

Σκοπός:  

Επίπεδο:  

Πρωτεύον αποδέκτης:  

Σχετιζόμενες πληροφορίες:  

                                                
8 www.objectvalue.com/files/UseCaseTemplate.doc 
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Πλαίσιο ένταξης:  

Εμπλεκόμενοι και ενδιαφέροντα:  

Προαπαιτούμενα:  

Ελάχιστη εγγύηση:  

Επιτυχημένη έκβαση:  

Αφορμή:  

Βασικό σενάριο επιτυχίας:  

Επεκτάσεις: 

Τεχνολογία και λίστα τεχνολογιών:  

Σχετικές πληροφορίες:  

Πίνακας 9: Φόρμα καταγραφής (Objectvalue) 

Τέλος, στον επόμενο πίνακα9, το νέο πεδίο που συναντάται είναι το Επίπεδο δυσκολίας. 

Εδώ, ορίζεται το επίπεδο δυσκολίας εφαρμογής όλων των απαιτούμενων προϋποθέσε‐

ων για την εκτέλεση της υπηρεσίας.  

 

Κωδικός 

υπηρεσίας 

  Όνομα υπηρεσίας   

Συντάκτης    Συντάκτης  τροποποί

ησης  

 

Ημερομηνία 

δημιουργίας 

  Ημερομηνία  τελευταί

ας τροποποίησης 

 

Αποδέκτης   

Περιγραφή   

Προαπαιτούμενα   

Ισχύοντα μετά την εκτέλεση   

Προτεραιότητα    

Επίπεδο δυσκολίας   

Αφορμή   

Συχνότητα χρήσης   

Ομαλή ροή εκτέλεσης   

Εναλλακτική ροή   

Εξαιρέσεις   

Περιλήψεις (άλλων υπηρεσιών)    

Επεκτάσεις (άλλων υπηρεσιών)   

                                                
9 http://pakistan.gov.pk/e‐government‐directorate/standards/EGD.Assets/EGD%20Use%20Case%20Template%20V‐Draft.pdf 
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Υποθέσεις    

Σημειώσεις και σχόλια    
Πίνακας 10: Electronic Government Directorate 

2.2.1 Κατηγοριοποίηση φορμών καταγραφής  

Στην ενότητα αυτή έχουν συγκεντρωθεί όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις φόρ‐

μες που έχουν ήδη καταγραφεί
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1  Τίτλος           

2  Κωδικός           

3  Τύπος υπηρεσίας  Επίπεδο           

4  Περιγραφή           

5  Στόχος υπηρεσίας           

6  Σκοπός           

7 
Επίπεδο σπουδαιότητας  
Προτεραιότητα           

8  Χαρτογράφηση           

9  Επίπεδο δυσκολίας           

10  Συχνότητα  Περιοδικότητα           

11  Σχετιζόμενες πληροφορίες           

12  Πλαίσιο ένταξης           

13 

Γε
νι
κ
ά
 σ
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εί
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 κ
α
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α
φ
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 υ
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Χρόνος εκτέλεσης           

14  (Επιχειρησιακή )Αφορμή            

15  Προέλευση           

16  Τύπος αφορμής           

17  Προαπαιτούμενα           

18  Επιχειρησιακοί κανόνες           
19 

Π
ρο
 ε
κ
τέ
λε


σ
ης
 τ
ης
 υ
π
η

ρε
σ
ία
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Υποθέσεις           
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20  Αρχικός αποδέκτης           

21  ΚύριοςΠρωτεύον αποδέκτης           

22 
Δευτερεύων  Υποστηρικτικός 
αποδέκτης           

23  Εμπλεκόμενοι           
24  Κανάλια επικοινωνίας           

25 

Κανάλια στους αποδέκτες (α
φορά το αποτέλεσμα της υπη
ρεσίας)           

26 

Εμ
π
λε
κ
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Προστιθέμενη αξία           

27  Κανονική ροή γεγονότων           

28  Υποροές (Subflows)           

29 
Εναλλακτικές/Κατ'εξαίρεση 
ροές (Alternative/Exceptional)           

30  Λανθασμένη ροή           

31 

Κ
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Ελάχιστη εγγύηση           

32  Σχέσεις           

33  Συσχέτιση           

34  Περίληψη           

35  Επέκταση           

36  Γενίκευση           

37  Σχ
έσ
ει
ς 
μ
ε 
ά
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ες
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Ανώτερης βαθμίδα υπηρεσία           
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38  Κατώτερης βαθμίδα υπηρεσία           

39 
Επιτυχημένη έκβαση της υπη
ρεσίας           

40 
Αποτυχημένη έκβαση της υ
πηρεσίας           

41  Ισχύοντα μετά την εκτέλεση           

42  Ελάχιστη εγγύηση           

43  Βελτιώσεις           
44 
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π
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α
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π
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ί

α
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Επόμενες ενέργειες           

45 
Απαιτήσεις (Λειτουργικές  Μη 
λειτουργικές)           

46  Λειτουργικές            

47  Μη λειτουργικές           

48 

Α
π
α
ιτ
ήσ
ει
ς 

Απαιτήσεις δεδομένων           

49  Συντάκτης            

50 
Τελευταία αλλαγή  ενημέρω
ση           

51  Έκδοση           

52  Περιγραφή αλλαγών           

53  Εγκεκριμένο από           

54  Ημερομηνία           

55  Ημερομηνία λήξεως           

56 

Στ
οι
χε
ία
 κ
α
τα
γρ
α
φ
ής
 

Ημερομηνία αλλαγών           
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57  Ανοιχτά θέματα           

58  Ενδιάμεσο με το χρήστη           

59  Σχόλια           

60  Σημαντικά ζητήματα           

61  Ειδικά θέματα           

62 

Ά
λλ
α
 σ
το
ιχ
εί
α
 

Τεχνολογία           
Πίνακας 11: Κατηγοριοποίηση φορμών καταγραφής 



 

2.3 Ειδικές φόρμες καταγραφής δημοσίων υπηρεσιών 

2.3.1 Φόρμα καταγραφής υπηρεσιών Δήμου  

Στα πλαίσια  ερευνητικών δραστηριοτήτων, πραγματοποιήθηκε καταγραφή των παρε‐

χόμενων υπηρεσιών από έναν μεσαίου μεγέθους δήμου της ελληνικής επικράτειας. Προ‐

κειμένου να καταγραφούν οι υπό εξέταση υπηρεσίες σχεδιάστηκε ο Πίνακας 12 ο οποίος 

περιέχει πεδία για την καταγραφή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών και ο Πίνακας 

13, ο οποίος περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την  καταγραφή των προ‐

σκομιζόμενων δικαιολογητικών.  

Seq  Στοιχείο  Περιγραφή 

1  identifier 

Μοναδικό αναγνωριστικό της υπηρεσίας. Για πα‐

ράδειγμα,  Δ_ΔΥ_001,  Δ_ΔΥ_002,  ...  (το  πρώτο  Δ 

υποδηλώνει τον φορέα της Δημόσιας Διοίκησης ο 

ποίος παρέχει την υπηρεσία, δηλαδή το Δήμο). 

2  Τίτλος  Ο τίτλος της υπηρεσίας. 

3  Περιγραφή  Σύντομη περιγραφή της υπηρεσίας. 

4  Φορέας 

Ο φορέας και το συγκεκριμένο τμήμα του φορέα 

το οποίο είναι υπεύθυνο για την παροχή της υπη‐

ρεσίας, πχ. Δήμος, τμήμα Αστικής Κατάστασης.  

5  Front ‐Office 
Σημεία  διάθεσης  της  υπηρεσίας  

π.χ. Web, ΚΕΠ, γραφείο φορέα. 

6  Κανάλια Επικοινωνίας 

Αναφέρονται  τα κανάλια  επικοινωνίας που μπο‐

ρούν  να  χρησιμοποιηθούν  και  εμφανίζονται  σε 

δυο φάσεις κατά την εκτέλεση μιας υπηρεσίας.  

Αρχικά,  κατά  την  υποβολή  της  αίτησης  και  των 

δικαιολογητικών και κατά την παράδοση του πι‐

στοποιητικού. Το κανάλι σε κάθε φάση μπορεί να 

είναι διαφορετικό. 

Π.χ.  αίτηση  και  υποβολή  δικαιολογητικών  αυτο‐

προσώπως, με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ή 

τηλεφωνικώς και παραλαβή πιστοποιητικό μέσω 

κούριερ κλπ. Άρα θα υπάρχουν δυο κανάλια:  

(α)κανάλια  για  αίτηση  και  υποβολή  δικαιολογη‐

τικών, 

(β) κανάλια για  να παραλαβής  του αποτελέσμα‐

τος. 
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Seq  Στοιχείο  Περιγραφή 

7  Περιοδικότητα 

Πόσο  συχνά  παρέχεται  η  υπηρεσία.  Π.χ.  κάθε  3 

μήνες  (περίπτωση  περιοδικής  δήλωσης  ΦΠΑ)  ή 

κατόπιν  αίτησης  του  ενδιαφερομένου  χωρίς  πε‐

ριορισμούς. 

8  Χρόνος 

Εδώ πρέπει να απαντηθούν τρεις ερωτήσεις: 

(α) Πόσο χρόνος απαιτείται συνήθως για την   ο‐

λοκλήρωση της υπηρεσίας; 

(β)  Ποίος  είναι  ο  μέγιστος  χρόνος  βάση  του  νό‐

μου;  

(γ)  Υπάρχουν  χρονικές  συνδέσεις  με  άλλες  υπη‐

ρεσίες; Για παράδειγμα, η αίτηση πρέπει να γίνει 

το πολύ 2 μήνες μετά από την  έκδοση του Χ πι‐

στοποιητικού κλπ. 

9  Κόστος 

Το κόστος της παροχής της υπηρεσίας, στην πε‐

ρίπτωση  που  υπάρχει.  Για  παράδειγμα,  σε  περί‐

πτωση  χρήσης  κούριερ,  καταβολή  παράβολου 

κλπ. 

10  Νόμος 
Αναφέρονται  οι  σχετικοί  νόμοι  που  διέπουν  την 

παροχή της υπηρεσίας. 

11  Αποτέλεσμα 

Το αποτέλεσμα της δημόσιας υπηρεσίας τόσο για 

τον  φορέα  (π.χ.  καταγραφή  στο  δημοτολόγιο) 

όσο και για τον «πελάτη» (π.χ. παράδοση πιστο‐

ποιητικού  γέννησης).  Στην  περίπτωση  που  το 

αποτέλεσμα είναι ένα έγγραφο (π.χ. πιστοποιητι‐

κό γέννησης) τότε θα πρέπει να δίνεται το ακρι‐

βές όνομα του εγγράφου. 

11  Δικαιολογητικά 

Αναφέρεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 

την  υποβολή  αίτησης  για  μια  υπηρεσία.  Για  πα‐

ράδειγμα,  υποβολή  του  δικαιολογητικού  πιστο‐

ποιητικό γέννησης για την έκδοσης αστυνομικής 

ταυτότητας.  

12  Ρόλοι και Διαδικασία 

Αναφέρονται οι διαφορετικοί ρόλοι και τα βήμα‐

τα  της  διαδικασίας  που  ακολουθείται.  Οι  ρόλοι 

μπορεί να είναι ο πολίτης, ο υπάλληλος στο γκισέ, 

ο  υπάλληλος στο πρωτόκολλο,  ο  υπάλληλος στο 

δημοτολόγιο κλπ.  

Η διαδικασία έχει ως εξής: 
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Seq  Στοιχείο  Περιγραφή 

01. Ο πολίτης συμπληρώνει μια αίτηση και επι‐

δεικνύει τα απαραίτητα έγγραφα.  

02. Ο υπάλληλος εκδίδει μια κάρτα περιοίκων. 

03. Ο  υπάλληλος  παραδίδει  την  κάρτα  και  τα 

δικαιολογητικά στον πολίτη. 

13  Σχόλια  ‐ 

Πίνακας 12: Φόρμα καταγραφής των υπηρεσιών δήμου της ελληνικής επικράτειας 

Η φόρμα καταγραφής των υπηρεσιών του υπό εξέταση δήμου περιλαμβάνει τα εξής πε‐

δία: 

Identifier: Αποτελεί  το μοναδικό αναγνωριστικό της κάθε προσφερόμενης υπηρεσίας. 

Στην περίπτωση που εξετάζεται χρησιμοποιήθηκε το π.χ. το αναγνωριστικό Δ_ΔΥ_001, 

όπου το αρχικό Δ υποδηλώνει το φορέα παροχής της υπηρεσίας, στην περίπτωση που 

εξετάζεται, τον Δήμο.  

Τίτλος: Αναφέρεται στον ακριβή τίτλο της προσφερόμενης υπηρεσίας. 

Περιγραφή: Στο  σημείο  αυτό  γίνεται  σύντομη  περιγραφή  της  υπηρεσίας.  Δηλαδή,  το 

λόγο  εκτέλεσης  της  υπηρεσίας,  τη  χρησιμότητα  της  υπηρεσίας  στον  τελικό  δικαιούχο 

κ.α. 

Φορέας:   Αποτελεί  τον φορέα  εκτέλεσης  της  υπηρεσίας,  δηλαδή  συγκεκριμένο  τμήμα 

και φορέα το οποίο έχει την ευθύνη για την εκτέλεση της υπηρεσίας και παροχής του 

αποτελέσματος της στον τελικό δικαιούχο.  

Front – Office: Περιγράφονται όλα τα σημεία από τα οποία διατίθεται η υπηρεσία, π.χ. 

Web, ΚΕΠ, γραφείο φορέα.  

Κανάλια  επικοινωνίας: Τα κανάλια  επικοινωνίας αναφέρονται  στα  «μέσα»  τα  οποία 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. Τα κανάλια εμφανίζο‐

νται σε δυο σημεία κατά την εκτέλεση μιας υπηρεσίας. Αναλυτικά, η πρώτη φάση κατά 

την οποία εμφανίζεται το κανάλι επικοινωνίας είναι κατά την υποβολή της αίτησης και 

των δικαιολογητικών για την έναρξη της εκτέλεσης της υπηρεσίας και κατά την ολοκλή‐

ρωση της με την παράδοση του πιστοποιητικού. Έτσι, για κάθε μια από της παραπάνω 

περιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας, π.χ.  ενώ η κατά‐

θεση της αίτησης και των αρχικών δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπρόσωπος ή με 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, η παράδοση του τελικού πιστοποιητικού μπορεί να γί‐

νει ταχυδρομικώς ή με κούριερ. 

Περιοδικότητα: Η περιοδικότητα αναφέρεται στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ε‐

παναλαμβάνεται η εκτέλεση της υπηρεσίας. Η περιοδικότητα μπορεί να είναι είτε υπο‐

χρεωτική, π.χ. υποβολή του ΦΠΑ κάθε τρεις μήνες είτε μετά από αίτηση του πολίτη. 
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Χρόνος: Ο χρόνος αναφέρεται, στο απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση 

της υπηρεσίας, στο μέγιστο επιτρεπτό χρονικό διάστημα εκτέλεσης της υπηρεσίας βάση 

του νόμου που την διέπει καθώς και το αν υπάρχουν χρονικές συνδέσεις με άλλες υπη‐

ρεσίες, Για παράδειγμα, στην περίπτωση της υπηρεσίας έκδοση πιστοποιητικού γέννη‐

σης όπου ο φορέας έκδοσης του είναι ο Δήμος, ο χρόνος ολοκλήρωσης της είναι μια ημέ‐

ρα, ο μέγιστος χρόνος βάση νόμου είναι μια εβδομάδα, ενώ ο δικαιούχος της υπηρεσίας 

έχει  ζητήσει  της  εκτέλεση  της  καθώς απαιτείται  κατάθεση  του πιστοποιητικού ως  δι‐

καιολογητικό σε άλλο φορέα και  για άλλη υπηρεσία.  Για παράδειγμα, στην αστυνομία 

για την έκδοση αστυνομικής ταυτότητας με χρονικό περιορισμό ενός μήνα.  

Κόστος: Το κόστος αναφέρεται στο πιθανό χρηματικό ποσό που υποχρεούται να κατα‐

βάλει ο πολίτης για την εκτέλεση της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, η καταβολή παραβό‐

λου ή σε περίπτωση χρήση κούριερ.  

Νόμος: Αναφέρεται στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει της εκτέλεση μιας υπηρεσίας και 

ορίζει  τους  δικαιούχους,  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά,  τα  βήματα  της  διαδικασίας, 

τους εμπλεκόμενους φορείς κλπ. 

Αποτέλεσμα:  Το αποτέλεσμα προκύπτει μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας και μπο‐

ρεί να έχει συνέπειες τόσο για ένα φορέα, όσο και για τον πολίτη. Για παράδειγμα η γέν‐

νηση ενός παιδιού επηρεάζει τον Δήμο που το εγγράφει στο δημοτολόγιο του αλλά και 

το ίδιο το παιδί που είναι πλέον εγγεγραμμένο στο Δήμο. Επιπλέον, το αποτέλεσμα μιας 

υπηρεσίας μπορεί να είναι και ένα έγγραφο, π.χ. το πιστοποιητικό γέννησης. 

Δικαιολογητικά:  Αναφέρεται στα απαιτούμενα έγγραφα για την εκτέλεση της υπηρε‐

σίας, τα οποία αποτελούν εισροή για την υπηρεσία.  

Ρόλοι  και  διαδικασία:   Αφορά  τους  διαφορετικούς  ρόλους που  διαδραματίζονται,  ό‐

πως για παράδειγμα ο πολίτης, ο υπάλληλος του Δήμου. Η διαδικασία αφορά την κατα‐

γραφή των απαιτούμενων βημάτων για την εκτέλεση της υπηρεσίες από μια ουδέτερη 

σκοπιά.  

Σχόλια: Περιγραφή παρατηρήσεων σχετικά με την υπηρεσία,  ισχύοντα μετά την εκτέ‐

λεση της. 

Seq  Στοιχείο  Περιγραφή 

1  Identifier  Μοναδικό αναγνωριστικό του δικαιολογητικού. 

2  Τίτλος  Ο τίτλος του δικαιολογητικού. 

3  Κατηγορία 
Ο  τύπος  του  δικαιολογητικού,  π.χ.  αίτηση,  πι‐

στοποιητικό κλπ. 

4  Αντίγραφο 
Υποδηλώνει  εάν  απαιτείται  πρωτότυπο  ή  αντί‐

γραφο. 
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Seq  Στοιχείο  Περιγραφή 

5 
Υπηρεσία Που Το Πα‐

ραχωρεί 
Η υπηρεσία έκδοσης του δικαιολογητικού. 

6  Σχόλια  ‐ 

Πίνακας 13: Φόρμα καταγραφής των δικαιολογητικών 

Η φόρμα καταγραφής των δικαιολογητικών περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

Identifier: Αποτελεί το μοναδικό αναγνωριστικό του κάθε δικαιολογητικού. 

Τίτλος: Στο σημείο αυτό καταγράφεται ο επίσημος τίτλος του δικαιολογητικού, π.χ. το 

δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Κατηγορία: Στην κατηγορία αναγράφεται ο τύπος του εγγράφου, δηλαδή αν πρόκειται 

για αίτηση, πιστοποιητικό, βεβαίωση κλπ. 

Αντίγραφο:  Καταγραφή  αν  πρόκειται  για  το  πρωτότυπο  δικαιολογητικό  ή  για  αντί‐

γραφο του.   

Υπηρεσία που το παραχωρεί: Ο φορέας της Δημόσιας Διοίκησης ο οποίος έχει την ευ‐

θύνη για της έκδοση του πιστοποιητικού. 

Σχόλια: Εδώ καταγράφονται τυχόν παρατηρήσεις και σχόλια σχετικά με το δικαιολογη‐

τικό. 

Οι δυο παραπάνω φόρμες καταρτίστηκαν με σκοπό να καταγραφούν οι προσφερόμενες 

υπηρεσίες από τον υπό εξέταση δήμο. Συγκεκριμένα στόχους αποτέλεσε η καταγραφή 

των υπηρεσιών και η λεπτομερή καταγραφή των δικαιολογητικών που απαιτούνται κά‐

θε φορά. 

Στη συνέχεια παρατίθεται και ένα συμπληρωμένο παράδειγμα των φορμών για την υπη‐

ρεσία «Έκδοσης Πιστοποιητικού Μόνιμης Κατοικίας».  

Seq  Στοιχείο  Περιγραφή 

1  identifier  Δ_ΔΥ_001_004 

2  Τίτλος  Έκδοση Πιστοποιητικού Μόνιμης Κατοικίας. 

3  Περιγραφή 
Έγγραφο το οποίο χρησιμοποιείται για να βεβαιώ‐

σει το τη μόνιμη κατοικία του πολίτη. 

4  Φορέας 

Γραφείο  Δημοτολογίου  του  τμήματος  Δημοτικής 

Κατάστασης που  υπάγεται  στη Διεύθυνση Διοικη‐

τικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

5  Front ‐Office 

Στο δημαρχείο στη διεύθυνση Διοικητικών και Οι‐

κονομικών  Υπηρεσιών  στο  τμήμα  Δημοτικής  Κα‐

τάστασης στο γραφείο Δημοτολογίου.  

Επίσης,  υπάρχουν  υπάλληλοι  στο  τηλεφωνικό  κέ‐
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Seq  Στοιχείο  Περιγραφή 

ντρο του δημαρχείου όπου μπορούν να συνδέσουν 

τους πολίτες με τα ανάλογα γραφεία.  

Τέλος, υπάρχει και το τμήμα Κέντρο Εξυπηρέτησης 

Πολιτών  όπου  μπορούν  να  ζητήσουν  τέτοια  είδη 

εγγράφων. 

6  Κανάλια Επικοινωνίας 

Τα κανάλια που  χρησιμοποιούνται  για  την αίτηση 

αυτού του εγγράφου είναι: 

— το τηλέφωνο,  

— η ομοιοτυπία,  

— προφορικά αυτοπροσώπως, 

— ή μέσω άλλου αντιπροσώπου. 

Τα κανάλια για να λάβουμε το αποτέλεσμα είναι:  

— το ταχυδρομείο,  

— η ομοιοτυπία ή 

— και το κούριερ.  

Αυτά τα κανάλια ισχύουν και για τα τρία Front Of‐

fice  αλλά  το  ληξιαρχείο  σε  περίπτωση  αποστολής 

χρησιμοποιεί κυρίως το ταχυδρομείο ενώ το Κ.Ε.Π. 

το κούριερ. 

7  Περιοδικότητα 
Απαιτείται  σε  προκηρύξεις  δημοσίου  για  εργασία 

με σύμβαση ορισμένου χρόνου. 

8  Χρόνος 

Για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας απαιτούνται 1 

με 2 λεπτά στο δήμο ενώ από το Κ.Ε.Π. 5 με 10 λε‐

πτά.  

9  Κόστος 

Υπάρχει εφόσον ο πολίτης ζητήσει να του παραδο‐

θεί  το  έγγραφο  με  courier  ή  με  ταχυδρομείο.  Το 

κόστος  αυτό  δεν  επιβαρύνει  τον  πολίτη  αλλά  το 

δήμο.  

10  Νόμος 

Νόμοι  410/95  και  497/1991  άρθρα  1,2,3,4,5,6,7 

(εντάσσεται  στο  τρόπο  τήρησης  δημοτολογίου  

όπου καταγράφεται η μόνιμη κατοικία του πολίτη) 

11  Αποτέλεσμα  Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας 

11  Δικαιολογητικά  Αστυνομική ταυτότητα 

12  Ρόλοι και Διαδικασία 

Οι ρόλοι που υπάρχουν σ’ αυτή τη διαδικασία είναι 

— ο πολίτης  

— και ο υπάλληλος πίσω από το γκισέ.  

Η διαδικασία έχει ως εξής: 
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Seq  Στοιχείο  Περιγραφή 

Ο πολίτης καταθέτει την ταυτότητά του στο γκισέ. 

1. Ο  υπάλληλος  πληκτρολογεί  τα  απαιτούμενα 

στοιχεία στην ανάλογη φόρμα αναζήτησης του 

υπολογιστή. 

2. Ο υπάλληλος  επιλέγει  να  εκτυπώσει  τον  τύπο 

πιστοποιητικού  που  του  ζητήθηκε  αφού  τσε‐

κάρει και την επιλογή «πρωτοκόλληση». 

3. Ο  υπάλληλος  δίνει  το  πιστοποιητικό  και  την 

ταυτότητα στον πολίτη. 

13  Σχόλια 

Στην περίπτωση οι πολίτες  είναι  κάτοικοι  της πό‐

λης αλλά όχι και δημότες απαιτείται επίδειξη λογα‐

ριασμού Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. ή συμβόλαιο ενοικίασης σπι‐

τιού  προκειμένου  να  τους  δοθεί  το  συγκεκριμένο 

πιστοποιητικό. 

Πίνακας 14: Παράδειγμα καταγραφής της υπηρεσίας «Έκδοσης Πιστοποιητικού Μόνιμης Κατοικίας» 

 

Seq  Στοιχείο  Περιγραφή 

1  Identifier  Ε_001 

2  Τίτλος  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας 

3  Κατηγορία  Πιστοποιητικό 

5  Αντίγραφο  Όχι 

6 
Υπηρεσία Που Το Πα‐

ραχωρεί 

Αστυνομικό  Τμήμα  στο  οποίο  υπάγεται  ο  πολί‐

της 

4  Σχόλια 
Η υπηρεσία δεν κρατάει το δικαιολογητικό αλλά 

το επιστρέφει στον πολίτη 

Πίνακας 15: Παράδειγμα καταγραφής για το δικαιολογητικό «Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας». 

2.3.2 Φόρμα καταγραφής GovML 

Επόμενη φόρμα καταγραφής αποτελεί αυτή της GovML10  (Governmental Markup Lan‐

guage). Η φόρμα αυτή  είναι  το αποτέλεσμα  ερευνητικής  εργασίας και  έχει σχεδιαστεί, 

προκειμένου να καταγράψει δεδομένα τα οποία σχετίζονται με δημόσιες υπηρεσίες και 

γεγονότα ζωής.  

Η GovML παρουσιάζεται σαν προτεινόμενη δομή εγγράφου για το δημόσιο τομέα και έ‐

χει στόχο να  ξεπεράσει  τις αυθαίρετες αρχές που  εφαρμόζονται στη δομή και  την πα‐

                                                
10 Gregory Kavadias and Efthimios Tambouris “GovML: A Markup Language for Describing Public Services and Life Events” 
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ρουσίαση των δημοσίων υπηρεσιών και των γεγονότων ζωής σε διεθνές επίπεδο. 

Η GovML είναι μια XML διάλεκτος ανοιχτού κώδικα που έχει ως στόχο την ανταλλαγή 

στοιχείων μεταξύ των δημόσιων φορέων και των πολιτών που χρησιμοποιούν τις υπη‐

ρεσίες τους. Ένας ιδιαίτερα κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας της ηλεκτρονικής διακυβέρ‐

νησης αποτελεί η ποιοτική, αποτελεσματική και αποδοτική πρόσβαση σε κυβερνητικές 

πληροφορίες. Τα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στοχεύουν να εξετάσουν τις απαι‐

τήσεις  αυτές  παρέχοντας  μια  ενσωματωμένη  πλατφόρμα  για  την  παροχή  υπηρεσιών 

μιας στάσης, μαζί με τα υποστηρικτικά μοντέλα διαδικασιών. Επιπλέον, η GovML χαρα‐

κτηρίζεται  από  ευελιξία  και  επεκτασιμότητα,  έτσι  διευκολύνει  τη  χρήση  της  και  την 

προσαρμογή της σε νέες απαιτήσεις. 

Η υιοθέτηση του από τις δημόσιες υπηρεσίες θα επιτρέψει στους χρήστες των δημοσίων 

υπηρεσιών (πολίτες και επιχειρήσεις) να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες της τεχνολο‐

γίας XML. Για παράδειγμα οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε κυβερνητικές πληροφορίες 

με ενοποιημένο τρόπο παρουσίασης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας (φυλλο‐

μετρητές, κινητά τηλέφωνα, φορητές συσκευές κλπ). 

Η τελική μορφή της GovML αποτελείται από τρία λεξικά από τα οποία τα δυο χρησιμο‐

ποιούνται για την περιγραφή δημοσίων υπηρεσιών και ένα για γεγονότα ζωής. Από τε‐

χνικής άποψης κάθε υπό λεξικό χαρακτηρίζεται από μια ομάδα καθορισμένων στοιχείων 

XML. Κάθε ένα από τα λεξικά αυτά περιγράφονται στη συνέχεια.  

Λεξικό γενικής περιγραφής για δημόσιες υπηρεσίες. 

Το λεξικό αυτό καθορίζει ένα κοινό μέτρο περιεχομένου για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες 

σε εθνικό επίπεδο. Το περιεχόμενο αυτό βασίζεται σε νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είναι 

αποδεκτό από όλους τους δημόσιους φορείς  της χώρας. Παραδείγματα τέτοιου είδους 

πληροφοριών είναι ο τίτλος, η διαδικασία, τα απαιτούμενα έγγραφα κλπ. 

Λεξικό ειδικής περιγραφής για δημόσιες υπηρεσίες. 

Η δημιουργία του λεξικού αυτού, στόχο έχει τη δημιουργία περιεχομένου το οποίο σχετί‐

ζεται με την παροχή μιας υπηρεσίας από ένα συγκεκριμένο φορέα. Μπορεί να προσδιο‐

ριστεί ως μια εξειδίκευση του λεξικού γενικού τύπου καθώς κάποια στοιχεία εξαρτώνται 

αποκλειστικά από το φορέα που παρέχει την υπηρεσία. Τέτοια στοιχεία είναι το όνομα 

και η διεύθυνση του φορέα, το κανάλι διανομής κλπ. 

Λεξικό γεγονότων ζωής και επιχειρησιακών διαδικασιών. 

Το λεξικό αυτό περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία για την περιγραφή των καθημερι‐

νών γεγονότων ζωής ή των επιχειρησιακών διεργασιών. Το λεξικό αυτό είναι υποσύνο‐

λο του γενικού λεξιλογίου για τις δημόσιες υπηρεσίες. 

Κάθε ένα από τα λεξικά αυτά απεικονίζονται στον Πίνακα 16.  
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  Δημόσιες Υπηρεσίες  Γεγονότα ζωής 

  Γενική Περιγραφή  Ειδική Περιγραφή  Περιγραφή 

1  identifier  identifier  identifier 

2  γλώσσα  γλώσσα  γλώσσα 

3  τίτλος  τίτλος  τίτλος 

4  περιγραφή  περιγραφή  περιγραφή 

5 

κοινό  στο  οποίο  απευ‐

θύνεται η υπηρεσία  (at‐

tention)  

κοινό  στο  οποίο  απευ‐

θύνεται  η  υπηρεσία  (at‐

tention) 

κοινό  στο  οποίο  α‐

πευθύνεται  το  γεγο‐

νός ζωής (attention) 

6 
λίστα  συχνών  ερωτή‐

σεων (faq‐list) 

λίστα  συχνών  ερωτή‐

σεων (faq‐list) 

λίστα συχνών  ερωτή‐

σεων (faq‐list) 

7 
καταλληλότητα  (eligi‐

bility) 

καταλληλότητα  (eligi‐

bility) 
 

8  απαιτούμενα έγγραφα  απαιτούμενα έγγραφα   

9  διαδικασία  διαδικασία   

10  περιοδικότητα  περιοδικότητα   

11  χρόνος παράδοσης  χρόνος παράδοσης   

12  πληροφορίες κόστους  πληροφορίες κόστους   

13 
ώρες εργασίας (service‐

hours) 

ώρες εργασίας (service‐

hours) 
 

14 

υπόδειξη  για  τους  υ‐

παλλήλους  (employee‐

hints) 

 

υπόδειξη  για  τους  υ‐

παλλήλους  (employee‐

hints) 
 

15 
υπόδειξη για τους πολί‐

τες (citizen‐hints) 

υπόδειξη για τους πολί‐

τες (citizen‐hints) 
 

16 
σχετιζόμενες  υπηρεσίες 

(related‐services) 

όνομα  φορέα  Δημόσιας 

Διοίκησης  (public‐

authority‐name) 

σχετιζόμενες  υπηρεσί‐

ες (related‐services) 

17  δικαιούχος 

τμήμα  φορέα  Δημόσιας 

Διοίκησης  (Public  au‐

thority department) 

 

18 

τύπος  φορέα  Δημόσιας 

Διοίκησης  (public‐

authority‐type)  

ηλεκτρονικά  έγγραφα 

(e‐documents) 
 

19  νόμος (law) 
κανάλι  διανομής  (deliv‐

ery‐channel) 
κανάλι διανομής 
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  Δημόσιες Υπηρεσίες  Γεγονότα ζωής 

20  αποτέλεσμα  κόστος   

21   
πληροφορίες  επικοινω‐

νίας (contact‐details) 
 

22   
κωδικός  υπηρεσίας 

(service‐code) 
 

23   
επίπεδο  αυτοματοποίη‐

σης (automation‐level) 
 

24   

διεύθυνση  φορέα  Δη‐

μόσιας  Διοίκησης  (pub‐

lic‐authority‐address) 

 

25    State   

26   
όνομα  υπηρεσίας  (ser‐

vice‐name) 
 

Πίνακας 16: GovML λεξικό δεδομένων 

Καθώς στόχος της ενότητας αυτής αποτελεί η παρουσίαση φορμών καταγραφής δημο‐

σίων υπηρεσιών, ακολουθεί  επεξήγηση μόνο των πεδίων που αφορούν την γενική και 

ειδική περιγραφή των δημοσίων υπηρεσιών.  

Γενική περιγραφή και Ειδική Περιγραφή. 

Identifier: μοναδικό αναγνωριστικό της υπηρεσίας. 

Γλώσσα: γλώσσα καταγραφής της υπηρεσίας. 

Τίτλος: ο τίτλος της υπηρεσίας. 

Περιγραφή: σύντομη περιγραφή της υπηρεσίας. 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται: σε ποιους απευθύνεται η υπηρεσία, για ποια κατηγο‐

ρία πολιτών είναι σημαντική η υπό εξέταση υπηρεσία. 

Λίστα  συχνών  ερωτήσεων:  ερωτήσεις  σχετικές  με  την  υπό  εξέταση  υπηρεσία  οι  ο‐

ποίες απευθύνονται στους υπαλλήλους του φορέα.  

Καταλληλότητα: σε αυτό το σημείο καταγράφεται η καταλληλότητα του πολίτη για να 

λάβει το αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Εξετάζεται σε ποιο βαθμό είναι δικαιούχος ο πολί‐

της.  

Απαιτούμενα έγγραφα: τα έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητο να προσκομίσει ο πο‐

λίτης προκειμένου να ξεκινήσει η εκτέλεση της υπηρεσίας.  

Διαδικασία: τα απαιτούμενα βήματα για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

Περιοδικότητα: το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απαιτείται επανάληψη εκτέλεσης 

της υπηρεσίας.  

Χρόνος παράδοσης: απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της υπηρεσί‐
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ας και απόδοσης του αποτελέσματος της στον τελικό δικαιούχο.  

Πληροφορίες κόστους: καταγραφή πιθανού κόστους που απαιτείται για την εκτέλεση 

της υπηρεσίας.  

Ώρες εργασίας: ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας του φορέα κατά τις οποίες μπορεί να 

απευθυνθεί ο πολίτης.  

Υπόδειξη για τους υπαλλήλους (Employeehints): στο σημείο αυτό καταγράφονται 

σημεία  κατά  την  εκτέλεση  μιας  υπηρεσίας  όπου πρέπει  να  προσέξει  ο  υπάλληλος  του 

φορέα. Για παράδειγμα, ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να εξυπηρετούνται 

κατά προτεραιότητα.  

Υπόδειξη για τους πολίτες (Citizenhints): στοιχεία τα οποία θα πρέπει να προσέξει ο 

πολίτης  κατά  την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας,  τα  οποία  στόχο  έχουν  την  ενημέρωση  του 

πολίτη. Για παράδειγμα ότι ο πολίτης θα πρέπει να υποβάλλει ΦΠΑ κάθε τρίμηνο.  

Πληροφορίες για τη γενική περιγραφή των δημοσίων υπηρεσιών.  

Σχετιζόμενες υπηρεσίες: υπηρεσίες που σχετίζονται με την υπό εξέταση υπηρεσία και 

επηρεάζονται από το αποτέλεσμα της.  

Δικαιούχος: ο πολίτης στον οποίο απευθύνεται η υπηρεσία.  

Τύπος φορέα Δημόσιας Διοίκησης: ο βαθμός του φορέα της Δημόσιας Διοίκησης, για 

παράδειγμα αν πρόκειται για Δήμο, Περιφέρεια, Υπουργείο κλπ.  

Νόμος: ο νόμος ο οποίος διέπει την εκτέλεση της υπό εξέταση υπηρεσίας.  

Αποτέλεσμα: το αποτέλεσμα που προκύπτει από την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.  

Πληροφορίες για τη ειδική περιγραφή των δημοσίων υπηρεσιών.  

Όνομα φορέα Δημόσιας Διοίκησης: το πλήρες όνομα του φορέα της Δημόσιας Διοίκη‐

σης που έχει την ευθύνη και την εποπτεία για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

Τμήμα φορέα Δημόσιας Διοίκησης: το τμήμα το φορέα το οποίο είναι υπεύθυνο για 

την εκτέλεση της υπηρεσίας, για παράδειγμα Δ.Ο.Υ., τμήμα μητρώου. 

Ηλεκτρονικά έγγραφα: τα έγγραφα τα οποία απαιτούνται για την εκτέλεση της υπη‐

ρεσίας και  μπορούν να διακινηθούν ηλεκτρονικά.  

Κανάλι διανομής: κανάλι διανομής του αποτελέσματος της υπηρεσίας προς τον πολίτη.  

Κόστος: πιθανό κόστος που απαιτείται για την εκτέλεση της υπηρεσίας.  

Πληροφορίες επικοινωνίας: του φορέα που εκτελεί την υπηρεσία που εξετάζεται.  

Κωδικός υπηρεσίας: ο αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί στην υπό εξέταση υπηρεσία.  

Επίπεδο αυτοματοποίησης: καταγραφή σε ποιο ποσοστό είναι αυτοματοποιημένος ο 

τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

Διεύθυνση φορέα Δημόσιας Διοίκησης:  ακριβή  διεύθυνση  του φορέα  της Δημόσιας 

Διοίκησης ο οποίος έχει την ευθύνη εκτέλεσης της υπηρεσίας.  
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Όνομα υπηρεσίας: το ακριβές όνομα της υπηρεσίας.  
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3. Μεθοδολογία  συλλογής  και  καταγραφής  υπηρε
σιών 

Στο  κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται  η μεθοδολογία, που ακολουθήθηκε  για  τη συλλογή 

πληροφοριών και την ανάλυση της  υφιστάμενης κατάστασης, του τρόπου δηλαδή πα‐

ροχής των υπηρεσιών από την Περιφέρεια η οποία εξετάζεται. Η μεθοδολογία αποτελεί‐

ται από τρία βήματα, τα οποία είναι τα εξής: 

• Βήμα 1: Μελέτη νομοθετικού πλαισίου 

• Βήμα 2: Συναντήσεις με τους υπαλλήλους και ερωτηματολόγια 

• Βήμα 3: Ανάλυση εγγράφων 

• Βήμα 4: Μοντέλα καταγραφής 

Κάθε ένα από τα παραπάνω βήματα περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.  

3.1 Μελέτη νομοθετικού πλαισίου 
Κάθε παρεχόμενη υπηρεσία από τη Δημόσια Διοίκηση καθορίζεται από το αντίστοιχο 

νομοθετικό πλαίσιο. Από τη μελέτη του νομοθετικού πλαισίου προκύπτουν τα εξής: 

• Ο  πάροχος  μιας  υπηρεσίας,  δηλαδή  ο φορέας  της  Δημόσιας  Διοίκησης  (π.χ.  η 

Περιφέρεια),  ο  οποίος  εκτελεί  όλους  τους απαραίτητους  ρόλους  για  την ολο‐

κλήρωση μιας διαδικασίας και παρέχει το αποτέλεσμα της στο δικαιούχο. Επι‐

πλέον, ενημερώνει τον πολίτη σχετικά με: α) το αν δικαιούται μια υπηρεσία, β) 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει. 

• Ο δικαιούχος μιας υπηρεσίας, δηλαδή ο πολίτης στον οποίο απευθύνεται η υπη‐

ρεσία και έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης για αυτήν (π.χ. αλλοδαπός). 

• Τα προαπαιτούμενα για την εκτέλεση μιας υπηρεσίας, δηλαδή τις προϋποθέσεις 

τις οποίες πρέπει να πληροί ο αιτών για να είναι δικαιούχος της υπηρεσίας (π.χ. 

να είναι ενήλικος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης) και τα απαραίτητα δι‐

καιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ο δικαιούχος για την επαλήθευση 

των προαπαιτούμενων. 

• Το αποτέλεσμα  που θα προκύψει από  τη παροχή  της υπηρεσίας,  (π.χ.  η από‐

κτηση ελληνικής ιθαγένειας) και 

Τη ροή εργασίας,  δηλαδή την περιγραφή της ροής εκτέλεσης όλων των βημάτων και 

όλων των φάσεων από τις οποίες περνά η ολοκλήρωση μιας υπηρεσίας. 
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Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, προκειμένου να κατανοηθούν πλήρως οι διαδικασίες 

παροχής υπηρεσιών από τη Περιφέρεια και να συλλεχθούν πληροφορίες για την υφι‐

στάμενη κατάσταση, απαιτείται μελέτη και κατανόηση του νομοθετικού πλαισίου (νό‐

μοι και ερμηνευτικές εγκύκλιοι) που διέπει τις υπηρεσίες αυτές.  

Οι νόμοι που προδιαγράφουν τις υπηρεσίες της Περιφέρειας είναι: 

• Ν.3284/2004  κώδικας  ελληνικής  ιθαγένειας.  Καθορίζει  τις  περιπτώσεις 

απόκτησης, απώλειας και ανάκτησης ελληνικής ιθαγένειας. 

• Ν.2910/2001. Καθορίζει την είσοδο και παραμονή αλλοδαπών στην Ελλη‐

νική  Επικράτεια,  την  κτήση  Ελληνικής  ιθαγένειας  με  πολιτογράφηση  και 

άλλες διατάξεις. 

• Ν.2790/2000.  Καθορίζει  την  αποκατάσταση  παλιννοστούντων  ομογενών 

από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις.  

• Ν.3491/2006, άρθρο 18. Παρέχει διορθωτικές διατάξεις του Ν.2790/2000. 

• Ν.3386/2005. Καθορίζει την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκό‐

ων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. 

• ΚΥΑ  14979/2004  με  την  οποία  καθορίζονται  οι  περιπτώσεις  χορήγησης 

βεβαιώσεων  δανειοληπτικής  ικανότητας  και  απόδοσης  κρατικής  αρωγής 

για στεγαστική συνδρομή. 

• Ν.3370/1955, Ν.1438/1984, Ν.3013/2002 καθορίζουν  τις περιπτώσεις  ο‐

μογενών από την πρώην ΕΣΣΔ (παλιννοστούντες Ελληνοπόντιοι, Συνθήκη 

Αθηνών (1913), Λοζάνης (1923), Άγκυρας (1930)), Βόρειο Ήπειρο, Αλβανί‐

α, Ρουμανία, Βουλγαρία.  

3.2 Συναντήσεις με τους υπαλλήλους 
Το επόμενο βήμα της συλλογή των πληροφοριών, πέρα από τη μελέτη της νομοθεσίας, 

είναι ο τρόπος με τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες σήμερα. Προκειμένου να επιτευ‐

χθεί αυτό απαιτείται επικοινωνία με όλα τα άτομα που έχουν άμεση εξάρτηση από την 

υπηρεσία, δηλαδή όσους επηρεάζουν την έκβαση της διαδικασίας αλλά και επηρεάζο‐

νται από αυτήν (stakeholders), ώστε να αξιοποιηθεί η γνώση και η εμπειρία τους ανα‐

φορικά  με  την  παροχή  της  εκάστοτε  υπηρεσίας.  Αρχικά,  πραγματοποιήθηκαν  συνα‐

ντήσεις με ανώτερα στελέχη της Περιφέρειας, δηλαδή το διευθυντή και τους προϊστα‐

μένους των τμημάτων και στη συνέχεια συναντήσεις με υπαλλήλους, αλλοδαπούς κλπ. 

Αρχικά, έπρεπε να επιλέγει η κατάλληλη μέθοδος συλλογής πληροφοριών. Οι μέθοδοι 

συλλογής πληροφοριών ποικίλουν, μπορεί να είναι απλές ερωτήσεις στους εργαζομέ‐

νους, παρακολούθηση του τρόπου εργασίας τους ώστε να γίνει καλύτερα αντιληπτός ο 
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τρόπος παροχής των υπηρεσιών κ.α. Στη συνέχεια παρατίθενται προτεινόμενες μέθο‐

δοι συλλογής πληροφοριών. Κάθε μια από τις παρακάτω έχει πλεονεκτήματα και μειο‐

νεκτήματα. 

Συνεντεύξεις: Η συνέντευξη αποτελεί την πιο διαδεδομένη μέθοδο συλλογής πληρο‐

φοριών. Πραγματοποιείται είτε με ένα προς ένα άτομο (ένας συνεντευξιάζων με έναν 

συνεντευξιαζόμενο) είτε με ομάδες ατόμων (πολλοί συνεντευξιάζοντες με πολλούς συ‐

νεντευξιαζόμενους).  Έτσι,  για  τη  συλλογή  των  πληροφοριών  πραγματοποιήθηκαν 

προκαθορισμένες συναντήσεις με τα στελέχη της Περιφέρειας (διευθυντές, υπάλληλοι) 

δίνοντας  ιδιαίτερη προσοχή στην  επιλογή των προσώπων και στο σχεδιασμό των ε‐

ρωτήσεων.  

Η επιλογή των προσώπων αποτελεί  ιδιαίτερα σημαντική απόφαση καθώς οι υπάλλη‐

λοι  σε  διαφορετικά  επίπεδα  της Περιφέρειας  διαθέτουν  διαφορετική  οπτική  για  τον 

τρόπο παροχής  των υπηρεσιών. Γι’  αυτό το λόγο στις συνεντεύξεις με  τους υπαλλή‐

λους της Περιφέρειας περιλήφθησαν τόσο υψηλόβαθμα στελέχη όσο και χαμηλόβαθ‐

μα. Επίσης, το θέμα των συνεντεύξεων άλλαζε με την πάροδο του χρόνου. Στην αρχή, 

υπήρχε από την πλευρά των αναλυτών μικρή κατανόηση του υπάρχοντος τρόπου πα‐

ροχής των υπηρεσιών και γι’ αυτό αρχικά πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με υψη‐

λόβαθμα στελέχη προκειμένου να δημιουργηθεί μια στρατηγική οπτική του συστήμα‐

τος. Στη συνέχεια στις συνεντεύξεις συμμετείχαν μεσαίου επιπέδου στελέχη ώστε να 

δημιουργηθεί και πιο αναλυτική περιγραφή των επιχειρηματικών διαδικασιών και υ‐

πηρεσιών.  

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στόχο είχαν τη σε βά‐

θος κατανόηση και πλήρη καταγραφή των υπηρεσιών και όλων των υποπεριπτώσε‐

ων, από τις οποίες θα προέκυπταν και οι απαιτήσεις των χρηστών για το σύστημα που 

επρόκειτο να σχεδιαστεί. Παραδείγματα ερωτήσεων αποτελούν οι παρακάτω: 

• Πως αποκτά ένας αλλοδαπός την ελληνική ιθαγένεια; 

• Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τρόποι απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας; 

• Ποιοι φορείς τις Δημόσιας Διοίκησης συμμετέχουν σε κάθε υπηρεσία και τι ρό‐

λο διαδραματίζουν; 

• Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι καθυστέρησης των διαδικασιών; 

• Τι θα διευκόλυνε την ολοκλήρωση μιας υπηρεσίας; 

Τα  μοντέλα  που  δημιουργηθήκαν  αφορούσαν  την  τρέχουσα  λειτουργία  των  υπηρε‐

σιών, από την οποία προέκυψαν οι ανάγκες, οι στόχοι, οι χρήστες, οι εμπλεκόμενοι φο‐
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ρείς, κλπ.  

Ερωτηματολόγια: τα ερωτηματολόγια αποτελούν μια σειρά καταγεγραμμένων ερω‐

τήσεων  για  τη  συλλογή  πληροφοριών.  Χρησιμοποιούνται  κυρίως  στις  περιπτώσεις 

όπου ο αριθμός των ατόμων που σχετίζονται με τη διαδικασία είναι ιδιαιτέρα μεγάλος. 

Κρίσιμα σημεία στη περίπτωση των ερωτηματολογίων αποτελούν τόσο ο σχεδιασμός 

του αλλά και η σωστή διαχείριση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν. 

Πλεονέκτημα  της  μεθόδου αυτής  αποτελεί  η  δυνατότητα που  έχει  ο  ερωτώμενος  να 

απαντήσει ελευθέρα σε ερωτήσεις, χωρίς το κίνδυνο κρίσης των απαντήσεων που δί‐

νει.   

3.3 Ανάλυση εγγράφων 

Η ανάλυση των εγγράφων χρησιμοποιείται συχνά για την κατανόηση του υπάρχοντος 

συστήματος  (AS‐IS).  Η  ανάλυση  εγγράφων  περιλαμβάνει  την  εξέταση  όλων  εκείνων 

των εγγράφων και των φορμών που χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση των δια‐

δικασιών και υπηρεσιών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Στα  έγγραφα αυτά θα 

πρέπει  να  συμπεριλαμβάνονται  τόσο  τα  επίσημα  έγγραφα  όσο  και  τα  έγγραφα που 

χρησιμεύουν  εσωτερικά στην  επιχείρηση ή  τον  οργανισμό.    Σε  ιδανικές συνθήκες,  υ‐

πάρχει ήδη μοντελοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών και των δεδομένων του 

υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος, οπότε οι αναλυτές θα ξεκινήσουν την ανά‐

λυση από τα μοντέλα αυτά και μετά θα προχωρήσουν στην ανάλυση των εγγράφων.  

Συνήθως όμως δεν ισχύει αυτό, όπως και στην περίπτωση της Περιφέρειας. Στην Πε‐

ριφέρεια συγκεντρώθηκαν, μελετήθηκαν και αναλύθηκαν όλα τα έγγραφα, οι φόρμες, 

τα δικαιολογητικά και οι αναφορές που παράγονται από τον υφιστάμενο τρόπο παρο‐

χής  των  υπηρεσιών  για  καθεμία  υπηρεσία  της  Περιφέρειας  ξεχωριστά.  Τα  έγγραφα 

αυτά αντιπροσωπεύουν μόνο την «επίσημη» πλευρά του υπάρχοντος συστήματος.  

3.4 Μοντέλα καταγραφής 

Στις ενότητες που προηγήθηκαν πραγματοποιήθηκε μελέτη τόσο του μοντέλου παρο‐

χής υπηρεσιών στη Δημόσια Διοίκηση, όσο και των διαθέσιμων φορμών καταγραφής 

περιπτώσεων  χρήσης  από  τη  βιβλιογραφία  της  UML,  οι  οποίες  έγιναν  αναγωγή  σε 

φόρμες καταγραφής δημοσίων υπηρεσιών.  

Με βάση τα παραπάνω και δεδομένου ότι τα διαθέσιμα πεδία  των φορμών δεν καλύ‐

πτουν πλήρως τις απαιτούμενες πληροφορίες για την καταγραφή των δημόσιων υπη‐

ρεσιών σχεδιάστηκε η φόρμα της ενότητας αυτής, η οποία δημιουργήθηκε στα πλαίσια 
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ερευνητικών  δραστηριοτήτων  για  την  καταγραφή  υπηρεσιών  από  Περιφέρεια  της 

χωράς. 

3.4.1 Προτεινόμενη φόρμα καταγραφής  

Τα αποτελέσματα και οι πληροφορίες που προέκυψαν από τη μελέτη του νομοθετικού 

πλαισίου που διέπει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και από τις συναντήσεις με τους υπαλ‐

λήλους και τους εμπλεκόμενους στην παροχή υπηρεσιών, καταγράφηκαν αρχικά με τη 

βοήθεια φόρμα καταγραφής της UML, η οποία έχει ήδη περιγραφεί στην ενότητα 2.2. 

Ωστόσο, λόγο της πολυπλοκότητας των υπό εξέταση υπηρεσιών, προέκυψαν ανάγκες 

για την προσθήκη νέων πεδίων ώστε να γίνει καλύτερα αντιληπτή η υφιστάμενη κα‐

τάσταση και κατ’ επέκταση ο τρόπος λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. 

Στη συνέχεια αναλύονται τα πεδία που έχουν προστεθεί παραθέτοντας παραδείγματα 

προκειμένου να κατανοηθεί η λογική με την οποία προστέθηκαν και η ανάγκη την ο‐

ποία καλύπτουν:  

Φορέας: Καταγραφή του φορέα που έχει την ευθύνη και την εποπτεία για την εκτέλε‐

ση της υπηρεσίας. Στο σημείο αυτό αναφέρεται όχι μόνο ο φορέας αλλά και συγκεκρι‐

μένο τμήμα του.  

Εκροή: Δηλαδή το αποτέλεσμα της εκτέλεσης της υπηρεσίας π.χ. πιστοποιητικό γέν‐

νησης. 

Εμπλεκόμενοι/Ρόλοι: Στο σημείο αυτό καταγράφονται όλοι οι εμπλεκόμενοι στην πα‐

ροχή  των  υπηρεσιών.  Αναλυτικά  περιγράφεται  το  όνομα  του  κάθε  εμπλεκόμενου,  η 

περιγραφή του και ο ρόλος που διαδραματίζει. Ο ρόλος μπορεί να είναι:  

1. Πελάτης  

2. Γενική ευθύνη της υπηρεσίας: έχει την ευθύνη και την εποπτεία όλης της δια‐

δικασίας και είναι συνήθως ο κύριος διεκπεραιωτής της υπηρεσίας και ο φορέ‐

ας που προσφέρει το αποτέλεσμα της. υπηρεσίας. 

3. Front‐office: έχει το ρόλο του γραφείου επαφής με τον αποδέκτη της υπηρεσί‐

ας είτε για την παραλαβή της αίτησης κατά την έναρξη της διαδικασίας είτε για 

την παράδοση του αποτελέσματος. 

4. Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της υπηρεσίας: ο φορέας αυτός μπορεί να έχει 

γνωμοδοτικό, συμβουλευτικό, ελεγκτικό, υποστηρικτικό ή εγκριτικό χαρακτή‐

ρα. 

5. Φορέας λήψης κοινοποίησης: ο φορέας στον οποίο θα πρέπει να κοινοποιηθεί 

το αποτέλεσμα της διαδικασίας.  
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6. Ρόλος τροφοδότη πληροφοριών: ο φορέας αυτός συμμετέχει στην διαδικασία 

ως  τροφοδότης  πληροφορίας  που  απαιτείται  για  την  παροχή  της  υπηρεσία 

(π.χ. δικαιολογητικά). 

Κανάλια επικοινωνίας: Αφορά στον τρόπο επικοινωνίας του αποδέκτη, δηλαδή του 

πολίτη και  του φορέα. Δηλαδή, καταγράφονται όλες οι  επικοινωνίες οι οποίες πραγ‐

ματοποιούνται μεταξύ του πολίτη και του φορέα παροχής της υπηρεσίας, το αντίστοι‐

χο κανάλι της μεταξύ τους επικοινωνίας, καθώς και η φορά της επικοινωνίας αυτής. Η 

φορά μπορεί να είναι από τον πολίτη προς τον φορέα, από τον φορέα προς πολίτη ή 

αμφίδρομη. Για παράδειγμα, η Περιφέρεια ειδοποιεί εγγράφως τον πολίτη να προσκο‐

μίσει επιπλέον δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή, φορέας είναι η Περιφέρεια, το 

κανάλι είναι η ειδοποιητική επιστολή και η φορά επικοινωνίας είναι από την Περιφέ‐

ρεια προς τον πολίτη. 

Αφορμή: Αναφέρεται στο γεγονός το οποίο ενεργοποιεί την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

Το γεγονός αυτό, μπορεί να είναι κατ’ επιθυμία του πολίτη, για παράδειγμα ο αλλοδα‐

πός  υποβάλλει  αίτηση  χορήγησης  άδειας  διαμονής.  Το  γεγονός  μπορεί  να  είναι  υπο‐

χρεωτικό από τη Δημόσια Διοίκηση, για παράδειγμα ο πολίτης υποχρεούται να προβεί 

σε έκδοση αστυνομικής ταυτότητας μετά το 15ο έτος της ηλικίας του. 

Επιπλέον, η αφορμή μπορεί να χαρακτηρίζεται από περιοδικότητα, για παράδειγμα ο 

πολίτης πρέπει να ανανεώνει την άδεια διαμονής του κάθε έξι μήνες. 

Τύπος: Προσδιορίζει αν η υπηρεσία έχει αυταξία ή όχι. Όταν μια υπηρεσία έχει αυτα‐

ξία χρησιμοποιείται εξωτερικά από τη Δημόσια Διοίκηση, ενώ όταν δεν έχει χρησιμο‐

ποιείται  εσωτερικά.  Αυτό  σημαίνει  ότι  η  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  είναι  απαραίτητη 

προϋπόθεση για να εκτελεστούν και να ολοκληρωθούν άλλες υπηρεσίες, δηλαδή πα‐

ρέχει εισροή σε άλλη, η οποία είναι η κύρια. Για παράδειγμα η έκδοση πιστοποιητικού 

γέννησης  απαιτείται  για  την  εκτέλεση  και  την  ολοκλήρωση  της  υπηρεσίας  «έκδοση 

αστυνομικής ταυτότητας». Παρατηρείται λοιπόν ότι η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιείται 

εσωτερικά και συνεπώς δεν έχει αυταξία. 

Νόμοι: Αναλυτική καταγραφή των νόμων, ερμηνευτικών εγκυκλίων, προεδρικών δια‐

ταγμάτων κλπ. τα οποία διέπουν την εκτέλεση της υπηρεσίας.  

Προαπαιτούμενα   Προϋποθέσεις: Αναφέρεται στις  λογικές προϋποθέσεις που πρέ‐

πει  να  πληρούνται  προκειμένου  να  ξεκινήσει  η  εκτέλεση  της  υπηρεσίας.  Ενώ  κάθε 

προϋπόθεση θα πρέπει να καλύπτεται και από το αντίστοιχο δικαιολογητικό. Για πα‐

ράδειγμα,  προαπαιτούμενο  για  την  απόκτηση  ελληνικής  ιθαγένειας  από  αλλοδαπό, 

αποτελεί η συμπλήρωση του 18ο έτους της ηλικίας του, το οποίο αποδεικνύεται με το 
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πιστοποιητικό γέννησης του. 

Δικαιολογητικά: Αφορά τα στοιχεία εισόδου της υπηρεσίας, δηλαδή τα δικαιολογη‐

τικά που απαιτείται να προσκομίσει ο αιτούμενος προκειμένου να ξεκινήσει η εκτέλε‐

ση της υπηρεσίας. Για την καλύτερη αναπαράσταση του, προστέθηκε ένας πίνακας με 

τις εξής στήλες:  

• Αύξον αριθμός στήλης. 

• Τίτλος δικαιολογητικού. 

• Κατηγορία. 

• Φορέας έκδοσης. 

• Προαπαιτούμενο/προϋπόθεση που καλύπτει ή άλλος λόγος.  

• Δικαιολογητικό Ειδικής Περίπτωσης.  

• Αντίγραφο. 

• Σχόλια. 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό ο τίτλος αναφέρεται στην ακριβή ονομασία του δι‐

καιολογητικού,  η  κατηγόρια  στο  αν  πρόκειται  για  πιστοποιητικό,  αίτηση  κλπ  και  ο 

φορέας αναφέρεται στο φορέα της Δημόσιας Διοίκησης που είναι υπεύθυνος για την 

έκδοση  του,  για  παράδειγμα  το  πιστοποιητικό  γέννησης  εκδίδεται  από  το  Δήμο. Το 

προαπαιτούμενο/προϋπόθεση που καλύπτει  αφορά  τις  προϋποθέσεις  που  έχουν 

αναφερθεί προηγουμένως. Στη στήλη αυτή συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του προ‐

απαιτούμενου που έχει δοθεί. Για παράδειγμα, αν το προαπαιτούμενο ο αιτούμενος να 

είναι ενήλικος είχε τον αριθμό 1, στο δικαιολογητικό πιστοποιητικό γέννησης τοποθε‐

τείται ο αριθμός 1 γιατί αυτό αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο της ηλικίας του αιτουμέ‐

νου.  Το  δικαιολογητικό  περίπτωσης  αφορά  τα  δικαιολογητικά,  που  δεν  είναι  για 

κάθε περίπτωση υποχρεωτικά, για παράδειγμα αν ο αιτούμενος έχει παιδιά πρέπει να 

προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης τους κλπ. Η στήλη αντίγραφο συμπληρώνεται με 

ναι ή όχι ανάλογα με το αν πρόκειται για πρωτότυπο δικαιολογητικό ή αντίγραφο του.  

Δικαιολογητικά  εντός  της  Δημόσιας  Διοίκησης:  Αφορά  τα  δικαιολογητικά  τα  ο‐

ποία εκδίδει ο φορέας της Δημόσιας Διοίκησης ο οποίος  έχει  και  την ευθύνη για την 

ολοκλήρωση της υπηρεσίας. Για παράδειγμα η χορήγηση δανείου σε ομογενείς γίνεται 

από την Περιφέρεια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κτήση Ελληνικής ιθαγένειας του 

ομογενή, η οποία εκδίδεται επίσης από την Περιφέρεια, άρα η βεβαίωση κτήσης ελλη‐

νικής  ιθαγένειας  είναι δικαιολογητικό εντός  της Δημόσιας Διοίκησης. Για την ομαδο‐

ποίηση  των  δικαιολογητικών  αυτών  χρησιμοποιείται  και  πάλι  ο  παραπάνω πίνακας 

όπως και στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. 
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Κόστος παροχής υπηρεσίας για τον πελάτη: Στο σημείο αυτό περιγράφεται το εν‐

δεχόμενο κόστος το οποίο είναι απαραίτητο είτε κατά την εκτέλεση της διαδικασίας 

είτε κατά την ολοκλήρωση της, παράδειγμα για την πρώτη περίπτωση αποτελεί η κα‐

ταβολή παράβολου, ενώ για τη δεύτερη, ο πολίτης έχει ζητήσει παράδοση του εγγρά‐

φου με courier ή ταχυδρομικώς, κόστος το οποίο επιβαρύνει τον ίδιο. 

Μέγιστος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: Καταγραφή του μέγιστου χρόνου ο‐

λοκλήρωσης της υπηρεσίας βάση του νομικού πλαισίου που το διέπει.  

Μέσος  αναμενόμενος  χρόνος  για  την  παροχή  της  υπηρεσίας:  Καταγραφή  του  μέσου 

αναμενόμενου χρόνου ολοκλήρωσης της υπηρεσίας με βάση τη κοινή πρακτική.  

Ισχύοντα μετά την εκτέλεση: αφορά το αποτέλεσμα που προκύπτει μετά την εκτέ‐

λεση της υπηρεσίας. Το αποτέλεσμα περιγράφει τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από την εκτέλεση της υπηρεσίας, καθώς και πως μπορεί να χρησιμο‐

ποιηθεί από τον αποδέκτη.  

Στη συνέχεια παρατίθεται η φόρμα.  

Τίτλος:   ID:   Επίπεδο σπουδαιότητας:  

Αποδέκτης (Actor):    Τύπος υπηρεσίας:   

Περιγραφή:  
 
 
Φορέας: 

Εκροή:  
 
 

Εμπλεκόμενοι/Ρόλοι (Stakeholders):   
 
#  Εμπλεκόμενος  Περιγραφή  Ρόλος 

       
       

 
 
 

 
Κανάλια επικοινωνίας: 
 
#  Φορέας  Κανάλι   Φορά Επικοινωνίας 
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Αφορμή/Περιοδικότητα (Trigger): 
 
Τύπος:  
 
 
Σχέσεις: 

Συσχέτιση (Association): 
Περίληψη (Include):     
Επέκταση (Extend):   
Γενίκευση (Generalization):  

Νόμοι:  
1.   
2.   
… 

Κανονική Ροή (Normal flow): 
1.   

Σε περίπτωση που ισχύει … , τότε εκτελείται η υπό‐ροή S‐1 
2.   
3.   
… 

Υπόροές (subflows): 
S1:  
1.   
2.  

Ροές κατά εξαίρεση (Exceptional flows): 
1α.  
2α. 
2β. 
…  
S1.1  
 

Προαπαιτούμενα (Preconditions) – Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά:  
1.   
2.   
3.   
… 

Α/Α  Τίτλος  Δι
καιολογητι
κού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

1.               

               

 
 

Δικαιολογητικά εντός της Δημόσιας Διοίκησης:  

Α/Α  Τίτλος  Δι
καιολογητι
κού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 
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1.               

               

 
 

Κόστος παροχής υπηρεσίας για τον πελάτη: 

Μέγιστος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας:  

Μέσος αναμενόμενος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας:  

Ισχύοντα μετά την εκτέλεση/Αποτέλεσμα (Postconditions): 

Σχόλια: 

Πίνακας 17. Προτεινόμενη φόρμα περιγραφής υπηρεσιών 
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4. Καθορισμός του συστήματος 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της Πε‐

ριφερειακής Αυτοδιοίκησης της χώρας, στην οποία πραγματοποιήθηκε καταγραφή της 

υφιστάμενης κατάστασης και των απαιτήσεων των χρηστών, για τη δημιουργία πληρο‐

φοριακού συστήματος για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  

Στη συνέχεια παρατίθεται το αίτημα του συστήματος (system request) στο οποίο κατα‐

γράφεται ο τρόπος με τον οποίο ένας οργανισμός καθορίζει τους στόχους και τις προσ‐

δοκίες του από το πληροφοριακό σύστημα που πρόκειται να σχεδιαστεί.  

4.1 Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης 

Υπηρεσίες  

Στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση συνιστάται  Διεύθυνση Αστικής  Κατάστασης  και  Αλ‐

λοδαπών και Μετανάστευσης, η οποία έχει κύρια αρμοδιότητα τη παροχή υπηρεσιών σε 

αλλοδαπούς. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι οι εξής: 

• Υπηρεσίες Ελληνικής Ιθαγένειας 

• Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, (π.χ. από αλλογενή με πολιτογράφηση, ομογενή 

με έκδοση απόφασης, ομογενή λόγω ύπαρξης Έλληνα προγόνου κ.α.) 

• Ανάκτηση ελληνικής ιθαγένειας,  

• Αποστέρηση ελληνικής ιθαγένειας. (π.χ. λόγω απόκτησης της από γάμο με Έλλη‐

να) 

• Υπηρεσίες Δανείων και Επιδομάτων 

• Χορήγηση βεβαίωσης δανειοληπτικής ικανότητας (σε ομογενείς από την πρώην 

ΕΣΣΔ που έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια)   

• Χορήγηση κρατικής αρωγής για στεγαστική συνδρομή. 

• Χορήγηση βεβαιώσεων 

• Πιστοποίηση ομογενειακής ιδιότητας (σε ομογενείς από τη πρώην ΕΣΣΔ) 

• Χορήγηση‐έκδοση συναφών βεβαιώσεων (π.χ. απόφαση κτήσης ελληνικής  ιθα‐

γένειας, βεβαίωση δανειοληπτικής ικανότητας κ.α.) 

• Υπηρεσίες ανάκλησης 

• Ανάκληση ελληνικής ιθαγένειας,  

• Ανάκληση δανείου (λόγω ανάκλησης ιθαγένειας) 

• Ανάκληση αιτήσεως απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας (π.χ. λόγω αρνητικής γνω‐

μοδότησης επιτροπής, έχει καταδικαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
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58  του  2910/2001,  δεν  πραγματοποιήθηκε  ορκωμοσία  μέσα  στο  χρονικό  διά‐

στημα του ενός έτους όπως προβλέπεται από το νόμο) 

• Χορήγηση άδειών διαμονής και εργασίας σε αλλοδαπό 

• Ανανέωση αδειών διαμονής και εργασίας αλλοδαπών 

Στην υφιστάμενη κατάσταση, από τις προσφερόμενες υπηρεσίες  προς τους αλλοδαπούς 

έχει μηχανογραφηθεί μόνο αυτή που αφορά στη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμο‐

νής/εργασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών προβλημάτων τόσο στη 

λειτουργία της ΠΕΡ όσο και στην εξυπηρέτηση των αλλοδαπών.  

Διαδικασία 

Για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους και για την λήψη υπηρεσιών, σήμερα, οι αλ‐

λοδαποί αρχικά προσέρχονται στην ΠΕΡ προκειμένου να ενημερωθούν για το αν  είναι 

δικαιούχοι της υπηρεσίας για την οποία ενδιαφέρονται, για την υποπερίπτωση στην ο‐

ποία ανήκουν ώστε να απευθυνθούν στον αρμόδιο υπάλληλο και για τα δικαιολογητικά 

που απαιτείται να προσκομίσουν. 

Στη  συνέχεια  οι  αλλοδαποί  υποβάλλουν αίτηση  και  προσκομίζουν  τα  απαιτούμενα  δι‐

καιολογητικά στα κατά τόπους γραφεία υποδοχής αιτήσεων (front office), τα οποία εί‐

ναι είτε μέσα στη ΠΕΡ ή σε άλλο φορέα της Δημόσιας Διοίκησης, π.χ. Δήμο ή Προξενείο. 

Στη συνέχεια ο αρμόδιος υπάλληλος για κάθε κατηγορία δικαιούχου εξετάζει το φάκελο 

του αλλοδαπού. Αναλυτικά, ελέγχει αν τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και έγκυρα και αν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις για την λήψη της υπηρεσίας την οποία αιτείται.   

Για την ολοκλήρωση μιας υπηρεσίες απαιτείται η επικοινωνία με άλλους φορείς της Δη‐

μόσιας Διοίκησης, οι οποίοι είτε όπως έχει αναφερθεί, έχουν το ρόλο του γραφείου υπο‐

δοχής αιτήσεων,  είτε  χρειάζεται  να  γνωμοδοτήσουν και  να  επιβεβαιώσουν μια πληρο‐

φορία που αφορά στον αιτούμενο αλλοδαπό (π.χ. για έλεγχο ποινικής κατάστασης, για 

έλεγχο εγκυρότητας δικαιολογητικών κ.α.).  είτε να προσφέρουν το αποτέλεσμα της υ‐

πηρεσίας π.χ. έκδοση απόφασης για απόκτηση της ελληνικής ιθαγένεια.  

Προβλήματα 

Τα προβλήματα  τα οποία αντιμετωπίζουν  τόσο οι  εργαζόμενοι  της ΠΕΡ όσο και οι αι‐

τούμενοι αλλοδαποί μπορούν να ομαδοποιηθούν στα παρακάτω:  

Αρχικά, οι υπάλληλοι της ΠΕΡ, διατηρούν τα δικαιολογητικά και τις υποβληθέντες αιτή‐

σεις των αλλοδαπών σε φυσικούς φακέλους, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει ιδιαίτερα: 

• την αναζήτηση σε αυτούς,  

• την πληροφόρηση προς τους αλλοδαπούς,  

• τη φύλαξη τους, καθώς και  

• την προστασία τους από καταστροφές. 
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Η έλλειψη πληροφοριακού συστήματος έχει δυσμενή επίδραση και στην ποιότητα του 

παραγόμενου έργου, αφού συχνά παρουσιάζονται λάθη και παραλείψεις. 

Ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία για την ολοκλήρωση μιας υπηρεσίας αποτελεί η επικοι‐

νωνία με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως στο 

φόρτο εργασίας των φορέων αυτών, σε επανέλεγχο του αιτούμενου αλλοδαπού, κλπ. 

Προβλήματα δημιουργούνται σε ορισμένες περιπτώσεις και από την έλλειψη επικοινω‐

νίας με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, όπως π.χ. άλλες Περιφέρειας της χώρας. 

Έτσι σε περίπτωση που απορριφτεί αίτηση του αλλοδαπού για υπηρεσία της ΠΕΡ, αυ‐

τός μπορεί να υποβάλει αίτηση σε άλλη Περιφέρεια της χώρας ή σε περίπτωση ανάκλη‐

σης ελληνικής ιθαγένειας ο αλλοδαπός μπορεί να συνεχίσει να συνταξιοδοτείται καθώς 

δεν έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας.  

Πέρα από την διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων τους, οι υπάλληλοι πρέπει να ενημερώ‐

νουν καθημερινά τους αλλοδαπούς οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση σε κάποια από 

τις υπηρεσίες της ΠΕΡ και ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για το στάδιο επεξεργασίας 

της  αίτησης  τους  καθώς  και  τον  υπολειπόμενο  χρονικό  διάστημα  ολοκλήρωσης  της. 

Όπως γίνεται κατανοητό, η εργασία των υπαλλήλων της ΠΕΡ επιβαρύνεται με τις πλη‐

ροφορίες που χρειάζεται να παρέχουν στους αλλοδαπούς. 

Από τη πλευρά των αιτούμενων αλλοδαπών, η διαδικασία δυσχεραίνεται επιπλέον από 

το  γεγονός  ότι  πολλοί  από  τους  αλλοδαπούς  δεν  έχουν  επαρκή  γνώση  της  ελληνικής 

γλώσσας. 

Από τη μελέτη της υφιστάμενη κατάστασης προκύπτουν οι προβληματικές περιοχές του 

τρέχοντος συστήματος και οι απαιτήσεις του νέου.  

4.2 Αίτημα συστήματος (System Request) 

Το αίτημα  του συστήματος συντάσσεται από τον υποστηρικτή  του συστήματος. Είναι 

αυτός ο οποίος αναγνωρίζει την ανάγκη δημιουργίας του συστήματος και επιθυμεί τον 

επιτυχή σχεδιασμό και την υλοποίηση του, καταγράφει το αίτημα του συστήματος. 

Το αίτημα του συστήματος αποτελεί ένα κείμενο το οποίο περιγράφει τις επιχειρηματι‐

κές ανάγκες για τη δημιουργία του συστήματος, τις απαιτήσεις που αυτό θα ικανοποιή‐

σει και τους περιορισμούς οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το έγγραφο αυτό υ‐

ποβάλλεται στην εγκριτική επιτροπή η οποία έχει την ευθύνη έγκρισης του έργου. 

Υποστηρικτής του έργου (Project sponsor):  

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΡ και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης υποστηρίζουν το ΠΣ. 

Είναι γνώστες των προβλημάτων που παρατηρούνται στην υφιστάμενη κατάσταση, τα 

οποία  επηρεάζουν  τόσο  τους  αλλοδαπούς  όσο  και  τους  υπαλλήλους.  Τα  προβλήματα 
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αυτά επηρεάζουν και τη γενικότερη εικόνα της ΠΕΡ. Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο πα‐

ράγοντας που σηματοδοτεί την έναρξη για την υλοποίηση του νέου πληροφοριακού συ‐

στήματος. Είναι αυτός που πρέπει να υποστηρίξει το νέο πληροφοριακό σύστημα και να 

κάνει κοινωνούς της σημαντικότητας του έργου όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη της ΠΕΡ. 

Το  έργο θα σημάνει πολύπλευρα οφέλη  τόσο για  την  ίδια  την Περιφέρεια όσο και  για 

τους  αλλοδαπούς,  ένα  ευαίσθητο  τμήμα  της  ελληνικής  κοινωνίας.  Το  άτομο  αυτό  θα 

πρέπει να ενθαρρύνει όλους τους παράγοντες στην Περιφέρεια στην αποδοχή και χρήση 

του ΠΣ.  

Γενικός Γραμματέας ή Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών 

και Μετανάστευσης: Πλεονέκτημα του πρώτου η ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδό‐

τηση και η καλύτερη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων. Η συμβολή του θα ήταν κα‐

θοριστική εάν διαγνωσθεί πως το ΠΣ θα έχει πολιτικά οφέλη – αυτό θα αύξανε το προ‐

σωπικό του ενδιαφέρον ενασχόλησης με το έργο. Πλεονέκτημα του δεύτερου είναι η κα‐

λύτερη γνώση του αντικειμένου του έργου. Η συμβολή του θα ήταν καθοριστική εάν δι‐

αγνωσθεί πως το ΠΣ έχει διασφαλίσει τη χρηματοδότηση ενώ τελικά θα έχει κυρίως λει‐

τουργικά οφέλη (δηλαδή στο λειτουργικό επίπεδο) – αυτό θα αύξανε το προσωπικό του 

ενδιαφέρον  ενασχόλησης με  το  έργο. Αν  επιλεγεί  τον ΓΓ θα πρέπει  να  εξασφαλίσουμε 

πως ο Προϊστάμενος θα είναι champion.   

Επιχειρηματική ανάγκη (Business Need): 

Σκοπός του νέου πληροφοριακού συστήματος είναι η βελτίωση της ποιότητας των πα‐

ρεχόμενων υπηρεσιών της Περιφέρειας που θα επιτευχθεί με τη μείωση του χρόνου ε‐

ξυπηρέτησης των πολιτών και την ευχερέστερη πρόσβασή τους στις υπηρεσίες της Πε‐

ριφέρειας με τη χρήση πολύγλωσσων και πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας.  

Μια ακόμη επιχειρηματική ανάγκη που καλύπτει το ΠΣ αφορά την ενδυνάμωση των ερ‐

γαζομένων από τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής. 

Απαιτήσεις του οργανισμού (Business Requirements): 

Με τη χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος η Περιφέρεια θα μπορεί να παρέχει 

βελτιωμένες υπηρεσίες απόκτησης, ανάκτησης και αποστέρησης ελληνικής  ιθαγένειας, 

έκδοσης συναφών βεβαιώσεων, χορήγησης δανείων και επιδομάτων, παρακολούθησης 

σχετικών αιτήσεων, καθώς και πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για τις εν λόγω υ‐

πηρεσίες της Περιφέρειας. 

Η λειτουργικότητα που θα προσφέρει το νέο σύστημα αφορά: 

• Στην  πολυγλωσσική  πληροφόρηση  των  αλλοδαπών  μέσω  τηλεφωνικού  κέντρου 

και διαδικτυακής πύλης για τις εν λόγω υπηρεσίες που προσφέρει  καθώς και τις 

σχετικές διαδικασίες (δικαιολογητικά, κόστος κλπ)  
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• Στην  πολυγλωσσική  ενημέρωση  των  αλλοδαπών  για  την  εξέλιξη  των  αιτήσεων 

τους μέσω πολύγλωσσου τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτυακής πύλης 

• Στη δημιουργία/τήρηση/αναζήτηση ηλεκτρονικού φακέλου αλλοδαπού 

• Στην  ηλεκτρονική  διακίνηση  του  ηλεκτρονικού  φακέλου  αλλοδαπού  τόσο  εντός 

της Περιφέρειας όσο και με συνεργαζόμενους με αυτήν φορείς 

• Στην παρακολούθηση των εργασιών της Περιφέρειας μέσω της δημιουργίας ανα‐

φορών και της προβολής στατιστικών στοιχείων 

• Στην ανταλλαγή δεδομένων με το υπάρχον ΠΣ της Περιφέρειας καθώς και με τα ΠΣ 

άλλων φορέων που εμπλέκονται στις σχετικές διαδικασίες.  

Επιχειρηματική αξία (Business Value): 

Με τη χρήση του νέου πληροφορικού συστήματος η Περιφέρεια αναμένεται να: 

• Μειώσει  σημαντικά  το  χρόνο  που  απαιτείται  για  την  πληροφόρηση/ενημέρωση 

των  αλλοδαπών.  Συγκεκριμένα,  θα  μειώσει  το  χρόνο  εύρεσης  γενικών πληροφο‐

ριών, το χρόνο για την ανεύρεση πληροφοριών σχετικά με την πορεία μιας αίτη‐

σης, το χρόνο σωστής συμπλήρωσης εντύπων κλπ.  

• Προσφέρει αρτιότερη και διαφανέστερη πληροφόρηση/ενημέρωση στους αποδέ‐

κτες των υπηρεσιών με τα πολλαπλά και πολυγλωσσικά κανάλια επικοινωνίας. 

• Μειώσει σημαντικά το  χρόνο ολοκλήρωσης διαδικασιών: με  την άρτια πληροφό‐

ρηση  κατατίθενται  πληρέστερες  και  ορθότερα  συμπληρωμένες  αιτήσεις,  δεν  υ‐

πάρχει ανάγκη για  ξαναγράφονται τα στοιχεία των αλλοδαπών, να επανυποβάλ‐

λονται δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί παλαιότερα, αποφεύγονται ελλείψεις 

μέσω της ηλεκτρονικής διακίνησης του ηλεκτρονικού φακέλου τόσο εντός της Πε‐

ριφέρειας όσο και με συνεργαζόμενους φορείς 

• Αυξήσει την εγκυρότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας:  

o μειώνονται τα σφάλματα λόγω της εστίασης των υπαλλήλων στα σύνθετα 

προβλήματα  που  απαιτούν  ανθρώπινη  παρέμβαση  ενώ  στα  απλούστερα 

υποστηρίζονται κατά την ηλεκτρονική διεκπεραίωση,  

o με την ανταλλαγή δεδομένων με άλλες Περιφέρειες δεν θα είναι πλέον δυ‐

νατή  η  υποβολή  αιτήσεων  σε  πολλές  Περιφέρειες  από  τους  αλλοδαπούς 

κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας.  

• Βελτιώσει σημαντικά την παραγωγικότητα των υπαλλήλων της Περιφέρειας μέσω 

μείωσης χρόνου για δραστηριότητες ρουτίνας και μη παραγωγικές δραστηριότη‐

τες  π.χ.  χρόνος  για παροχή  γενικών πληροφοριών,  χρόνος  για παροχή  πληροφο‐

ριών σχετικά με την πορεία μιας αίτησης και χρόνος για ενημέρωση άλλων φορέων 

και αλλοδαπών.  
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• Καλύτερη παρακολούθηση των εργασιών της Περιφέρειας. 

Ειδικά θέματα ή περιορισμοί: 

• Οι πληροφορίες που θα παρέχονται μέσω του της διαδικτυακής πύλης και του τη‐

λεφωνικού κέντρου μπορεί να αφορούν προσωπικά δεδομένα των πολιτών.  

• Η ανταλλαγή στοιχείων με το υπάρχον ΠΣ έκδοσης και ανανέωσης αδειών διαμο‐

νής. 

• Η έλλειψη μηχανοργάνωσης στους συνεργαζόμενους φορείς π.χ. άλλες Περιφέρειες 

μπορεί να εξαλείψει κάποια οφέλη  

• Η έλλειψη γνώσης χειρισμού Η/Υ των υπαλλήλων της Περιφέρειας.  
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5. Λειτουργική  μοντελοποίηση  υφιστάμενης    κατά
στασης (Functional Modeling) 

Σκοπός του κεφαλαίου αποτελεί η καταγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών από την 

ΠΕΡ,  σε  αλλοδαπούς.  Η  καταγραφή  των  υπηρεσιών  αυτών  θα  γίνει  με  τη  χρήση  της 

γλώσσας μοντελοποίησης UML και συγκεκριμένα με διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης 

και διαγράμματα δραστηριοτήτων. Επιπλέον, για καλύτερη εποπτεία του συστήματος οι 

υπηρεσίες έχουν διαχωριστεί: σε παραγωγικές υπηρεσίες που εκτελούνται είτε λόγω ε‐

πιθυμίας του αποδέκτη είτε υποχρεωτικά από τη δημόσια διοίκηση και σε διοικητικές. 

5.1 Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης (Use Case Model) 

Κατά τα πρώτα στάδια ανάλυσης και σχεδιασμού, απαιτείται η πλήρης κατανόηση του 

υφιστάμενου τρόπου παροχής των υπηρεσιών του υπό εξέταση φορέα, προκειμένου να 

προκύψουν  οι  απαιτήσεις  του  νέου πληροφοριακού συστήματος. Προκειμένου  να  επι‐

τευχθεί  ο  στόχος  αυτός,  στη  συνέχεια,  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  απεικονίζονται  δια‐

γραμματικά με τη χρήση των διαγραμμάτων περιπτώσεων χρήσης από τα οποία θα γίνει 

αντιληπτή η λειτουργία του φορέα και πως αυτός αλληλεπιδρά με τους αποδέκτες των 

υπηρεσιών. 

Το  διάγραμμα  περιπτώσεων  χρήσης  είναι  ένα  γράφημα  που  περιλαμβάνει  το  σύνολο 

των παρεχόμενων υπηρεσιών,  τους  αποδέκτες και  τις μεταξύ τους σχέσεις και από το 

οποίο θα προκύψει ο υφιστάμενος τρόπος λειτουργίας της Περιφέρειας (καταγραφή ε‐

πιχειρησιακών  απαιτήσεων).  Τα  συστατικά  ενός  διαγράμματος  περιπτώσεων  χρήσης 

είναι τα εξής:  

Αποδέκτης (actor): Ο αποδέκτης δεν είναι ένας συγκεκριμένος φορέας ή άτομο, αλλά ένας 

συγκεκριμένος ρόλος των οποία καλείτε να παίξει κάποιος καθώς αλληλεπιδρά με τον φορέα 

παροχής υπηρεσιών την Περιφέρεια. Ένας αποδέκτης μπορεί να είναι και ένας άλλος φορέας 

ο οποίος αλληλεπιδρά με την Περιφέρεια. Με άλλα λόγια αποτελεί μια ενεργή οντότητα και 

αναπαριστά ανθρώπους, πληροφοριακά συστήματα, φορείς ή οποιαδήποτε άλλο είναι απα‐

ραίτητο για την εκτέλεση διαδικασιών που απαιτείται από μια λειτουργία.   

Σχέσεις: αναπαριστούν τη σχέση μεταξύ των αποδεκτών και των υπηρεσιών καθώς και 

μεταξύ  των  υπηρεσιών.  Οι  κατηγορίες  των  σχέσεων  είναι:  συσχέτιση,  περίληψη,  επέ‐

κταση και γενίκευση.  

Όρια του φορέα: τα όρια της Περιφέρειας απεικονίζονται με τη χρήση ενός πλαισίου μέ‐

σα στο οποίο τοποθετούνται όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες, οι αποδέκτες των υπηρε‐
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σιών βρίσκονται έξω από τα όρια του. 

5.1.1 Διάγραμμα παραγωγικών υπηρεσιών 

Παραγωγικές υπηρεσίες είναι αυτές οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των υπη‐

ρεσιών που  εκτελούνται καθημερινά από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ και το αποτέλεσμα τους  ε‐

πηρεάζει  την  κατάσταση  του  αποδέκτη,  δηλαδή  του  πολίτη.  Η  έναρξη  εκτέλεσης  των 

παραγωγικών υπηρεσιών μπορεί  να προκύψει  είτε  λόγω  επιθυμίας  του αποδέκτη,  για 

παράδειγμα ο αλλοδαπός υποβάλλει αίτηση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας, είτε υπο‐

χρεωτικά από την δημόσια διοίκηση, για παράδειγμα ένας άλλος φορέας ενημερώνει την 

Περιφέρεια ότι πρέπει να εκτελέσει την υπηρεσία «ανάκληση ελληνικής ιθαγένειας».  

Οι παραγωγικές υπηρεσίες της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ είναι οι ακόλουθες: 

— Υπηρεσίες Ελληνικής Ιθαγένειας 

o Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας,  

o Ανάκτηση ελληνικής ιθαγένειας,  

o Αποστέρηση ελληνικής ιθαγένειας.  

— Υπηρεσίες Δανείων και Επιδομάτων 

o Χορήγηση βεβαίωσης δανειοληπτικής ικανότητας    

o Χορήγηση κρατικής αρωγής για στεγαστική συνδρομή. 

— Χορήγηση βεβαιώσεων 

o Πιστοποίηση ομογενειακής ιδιότητας  

o Χορήγηση‐έκδοση συναφών βεβαιώσεων  

— Υπηρεσίες ανάκλησης 

o Ανάκληση ελληνικής ιθαγένειας,  

o Ανάκληση δανείου 

o Ανάκληση αιτήσεως απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας  

Οι υπηρεσίες ελληνικής ιθαγένειας, δανείων και επιδομάτων και χορήγησης βεβαιώσεων 

εκτελούνται λόγω υποβολής αίτησης του πολίτη σε αυτές, ενώ η έναρξη των υπηρεσιών 

ανάκλησης ορίζεται από φορέα της Δημόσιας Διοίκησης. Ο φορέας αυτός μπορεί να είναι η 

ίδια η Περιφέρεια ή άλλος φορέας. 
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Σχήμα  9: Παραγωγικές υπηρεσίες 

5.1.2 Διάγραμμα διοικητικών υπηρεσιών 

Οι διοικητικές υπηρεσίες σχετίζονται με την οργάνωση και την παρακολούθηση των ερ‐

γασιών της Περιφέρειας. Οι υπηρεσίες αυτές είναι: 

‐  Περιήγηση υπηρεσίας και  

‐  Παρακολούθηση της πορείας της αίτησης του αλλοδαπού. 
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Σχήμα  10: Διοικητικές υπηρεσίες 

 

5.2 Διάγραμμα δραστηριοτήτων υφιστάμενης κατάστασης  (Ac

tivity Diagrams) 

Τα διαγράμματα δραστηριότητας υποστηρίζουν τη λογική διαμόρφωση των επιχειρησι‐

ακών  διεργασιών  και  την  αναλυτική  ροή  εργασιών.  Παρέχουν  επίσης  τη  δυνατότητα 

προσέγγισης παράλληλων διαδικασιών. 

Ο κύριος λόγος χρήσης των διαγραμμάτων δραστηριοτήτων είναι η πλήρης κατανόηση 

του  τρόπου  λειτουργίας  της υφιστάμενης κατάστασης στην Περιφέρεια και  η  διαμόρ‐

φωση της ροής εργασιών για το σύστημα που θα σχεδιαστεί. Σε πολλές περιπτώσεις τα 

διαγράμματα δραστηριοτήτων μπορούν να θεωρηθούν ως διαγράμματα ροής εργασίας 

σε συνδυασμό με δομημένη ανάλυση. Είναι επίσης χρήσιμα για την ανάλυση μιας υπηρε‐

σίας περιγράφοντας τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν όταν εκτελεστεί. Κάθε 

υπηρεσία της Περιφέρειας, αντιστοιχεί σε ένα διάγραμμα δραστηριοτήτων, το οποίο θα 

παρουσιάζει αναλυτικά τα βήματα εκτέλεσης της. 

Τα Διαγράμματα Δραστηριοτήτων αποτελούνται από: 
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Ενέργειες και δραστηριότητες (Actions and Activities), οι οποίες αναπαριστούν συγκεκρι‐

μένη  συμπεριφορά  του  φορέα  (της  Περιφέρειας)  π.χ.  έκδοση  απόφασης.  Η  μοναδική 

τους διαφορά έγκειται στο ότι οι δραστηριότητες μπορούν να αποσυντεθούν σε περαι‐

τέρω ενέργειες ή δραστηριότητες ενώ οι ενέργειες απεικονίζουν μια συμπεριφορά η ο‐

ποία δεν μπορεί να αποσυντεθεί παραπάνω. 

Κόμβος αντικειμένου (Object Node). Τα αντικείμενα σε ένα διάγραμμα δραστηριοτήτων 

μεταβάλλονται από τις ενέργειες και τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της κανονι‐

κής ροής των γεγονότων.  

Ροές ελέγχου και αντικειμένου (Control  flow and Object  flow). Οι ροές ελέγχου αναπαρι‐

στούν το μονοπάτι που ακολουθείται κατά τη διάρκεια μιας επιχειρηματικής διαδικασί‐

ας, ενώ οι ροές αντικειμένου το μονοπάτι από τις επιχειρηματικές διαδικασίες προς τα 

αντικείμενα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ροής.  

Κόμβοι ελέγχου (Control Nodes). Αποτελούνται από τα εξής: κόμβος αρχής (initial node), 

από αυτό το σημείο  ξεκινά πάντα ένα διάγραμμα δραστηριοτήτων. Κόμβος τέλους για 

μια δραστηριότητα (final activity node), στο σημείο αυτό σταματά η ροή μιας ενέργειας 

ή δραστηριότητας. Κόμβος τέλους για μια ροή (final flow node), χρησιμοποιείται για να 

σταματήσει μια ροή. Κόμβος απόφασης (Decision node), στο σημείο αυτό παίρνεται μια 

απόφαση και ανάλογα ακολουθείται αντίστοιχη πορεία. Κόμβος ένωσης (merge node), 

ενώνει  τις  διαιρεμένες  ροές  από  το  κόμβο  απόφασης.  Κόμβος  διαίρεσης  (fork  node), 

χρησιμοποιείται  για  να  διαιρέσει  μια  ροή  σε  δυο  παράλληλες.  Κόμβος  ένωσης  (join 

node), ενώνει τις ροές που διαιρέθηκαν από ένα κόμβο διαίρεσης. 

Διάδρομος Δραστηριοτήτων  (Swimlanes).  Είναι  ένας  τρόπος  να ομαδοποιηθούν οι  δρα‐

στηριότητες που εκτελούνται από τον ίδιο αποδέκτη σε ένα διάγραμμα δραστηριότητας 

ή να ομαδοποιηθούν οι δραστηριότητες σε ένα ενιαίο σχήμα.     

5.2.1 Παραγωγικές υπηρεσίες  Εκτέλεση λόγω ενέργειας του αποδέκτη 

Αρχικά εξετάζονται οι υπηρεσίες που εκτελούνται λόγω επιθυμίας του πολίτη. Οι υπη‐

ρεσίες αυτές είναι όπως έχει ήδη ειπωθεί, οι υπηρεσίες ελληνικής ιθαγένειας, χορήγησης 

δανείων και επιδομάτων και χορήγησης βεβαιώσεων. 

Οι φάσεις εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών έχουν ως εξής: 

1. Παραλαβή  δικαιολογητικών  /  αρχικοί  έλεγχοι,  στην  οποία  περιλαμβάνεται,  η 

παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών, ο έλεγχος πληρότητας, έλεγχος 

εάν ο πελάτης ήταν αποδέκτης  της  ίδιας υπηρεσίας στο παρελθόν και  έλεγχος 

εγκυρότητας. 

2. Έλεγχος ικανοποίησης προϋποθέσεων, εδώ περιλαμβάνονται έλεγχοι που πραγ‐

ματοποιούνται από άλλους φορείς  (ποινικής  κατάστασης,  θέματα  τάξης και α‐
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σφάλειας,  έλεγχος  στέρησης  ιθαγένειας  προγόνου)  καθώς  και  οι  ενδελεχείς  έ‐

λεγχοι  πλήρωσης  προϋποθέσεων  οι  οποίοι  πραγματοποιούνται  είτε  από  την 

ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  είτε  από  άλλους φορείς  της  Δημόσιας  Διοίκησης  (ΥΠΕΣΔΔΑ,  Επι‐

τροπές Γνωμοδότησης). Οι έλεγχοι αυτοί εξακριβώνουν  ότι ο πελάτης καλύπτει 

τα προαπαιτούμενα για την εκτέλεση της υπηρεσίας.  

3. Στη τρίτη φάση, προκύπτει το αποτέλεσμα της υπηρεσίας το οποίο  επικυρώνε‐

ται με την έκδοση αντίστοιχου  εγγράφου π.χ. απόφασης ή άλλου. 

4. Τελευταία φάση  αποτελούν  οι  κοινοποιήσεις  της  απόφασης  στους  εμπλεκόμε‐

νους φορείς  και  στον  αποδέκτη. Η φάση αυτή  δεν  εκτελείται  στην  περίπτωση 

των υπηρεσιών χορήγησης βεβαιώσεων.   

5.2.1.1 Χορήγηση δανείων – επιδομάτων 

Η περιγραφή των υπηρεσιών ξεκινά με την υπηρεσία χορήγησης δανείων και επιδομά‐

των η οποία έχει αποδέκτες τους Έλληνες πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ και δι‐

ακρίνεται στη χορήγηση βεβαίωσης δανειοληπτικής ικανότητας και χορήγηση κρατικής 

αρωγής για στεγαστική συνδρομή. Στις ενότητες που ακολουθούν απεικονίζονται υπη‐

ρεσίες και καταγράφονται αναλυτικά στις αντίστοιχες φόρμες. 

5.2.1.1.1 Χορήγηση βεβαίωσης δανειοληπτικής ικανότητας 

Η βεβαίωση δανειοληπτικής ικανότητας χορηγείται προκειμένου ο Έλληνας πρώην ομο‐

γενής από  την πρώην ΕΣΣΔ να  εκταμιεύσει δάνειο από  τράπεζα  της  επιλογής του,  για 

αγορά πρώτης κατοικίας ή αγορά οικοπέδου ή κατασκευή σπιτιού ή βελτίωση υπάρχο‐

ντος σπιτιού, με ειδικά προνόμια. Τα προνόμια αυτά είναι επιδότηση στο επιτόκιο του 

δανείου ως εξής:  

 90% για την αγορά κατοικίας στη Β’ ζώνη (παραμεθόρια περιοχή Κεντρικής Μα‐

κεδονίας: Νομοί Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών),  

 80% για τη Γ’ ζώνη (Εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης)  

 και 60% για τη Δ’ ζώνη (πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης).  

 Το ποσό του δανείου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 60.000€. 
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Σχήμα  11: Διάγραμμα δραστηριοτήτων χορήγησης δανείου 

Τίτλος: Βεβαίωση δανειοληπτικής ικανότητας  ID: 1  Επίπεδο  σπουδαιότητας:  Υ‐
ψηλό 

Αποδέκτης  (Actor):  Έλληνας  πρώην  ομο‐
γενής από  την πρώην ΕΣΣΔ που  έχει απο‐
κτήσει την ελληνική ιθαγένεια. 
 

Τύπος υπηρεσίας: Λεπτομερής, πραγματική 

Περιγραφή: Η υπηρεσία αυτή εκτελείται στην περίπτωση κατά την οποία Έλληνας πρώην ομογε‐
νής από την πρώην ΕΣΣΔ, ο οποίος έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, επιθυμεί να του χορηγη‐
θεί «βεβαίωση δανειοληπτικής ικανότητας», προκειμένου να λάβει δάνειο για αγορά πρώτης κατοι‐
κίας ή αγορά οικοπέδου ή κατασκευή σπιτιού ή βελτίωση υπάρχουσας κατοικίας. 
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Φορέας: ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 

Εκροή: Βεβαίωση δανειοληπτικής ικανότητας  
 

Εμπλεκόμενοι/Ρόλοι (Stakeholders):   
 
#  Εμπλεκόμενος  Περιγραφή  Ρόλος 
1. Έλληνας  πρώην 

ομογενής  από 
την πρώην ΕΣΣΔ 

Επιθυμεί να του χορηγηθεί βεβαίω‐
ση  δανειοληπτικής  ικανότητας 
προκειμένου  να  λάβει  στεγαστικό 
δάνειο για αγορά πρώτης κατοικίας 
ή  αγορά  οικοπέδου  ή  κατασκευή 
σπιτιού  ή  βελτίωση  υπάρχουσας 
κατοικίας. 

Πελάτης. 

2. ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Η υπηρεσία της Δημόσιας Διοίκησης 
που εκτελεί όλους τους ρόλους του 
φορέα Δημόσιας Διοίκησης. 

Front office: έχει το ρόλο του γραφείου επα‐
φής με τον αποδέκτη της υπηρεσίας για την 
παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητι‐
κών κατά την έναρξη της διαδικασίας. 
Γενική ευθύνη της υπηρεσίας (ευθύνη και την 
εποπτεία όλης της διαδικασίας, ο κύριος διεκ‐
περαιωτής της υπηρεσίας και ο φορέας που 
προσφέρει το αποτέλεσμα της υπηρεσίας). 

3. Ιντερπόλ  Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των  δικαι‐
ολογητικών  που  προσκόμισε  ο 
Έλληνας πρώην ομογενής. 

Είναι συνεργάτης στη διεκπεραίωση της υπη‐
ρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα: έλεγχος γνη‐
σιότητας προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. 

4. ΥΕΕΒΕ  Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των  δικαι‐
ολογητικών  που  προσκόμισε  ο 
Έλληνας πρώην ομογενής. 

Είναι συνεργάτης στη διεκπεραίωση της υπη‐
ρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα: έλεγχος γνη‐
σιότητας προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. 

5. Ειδικό  Ληξιαρ‐
χείο Αθηνών 

Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των  δικαι‐
ολογητικών  που  προσκόμισε  ο 
Έλληνας πρώην ομογενής. 

Είναι συνεργάτης στη διεκπεραίωση της υπη‐
ρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα: έλεγχος γνη‐
σιότητας προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. 

6. Τράπεζα  Δανειοδοτεί τον ομογενή για αγορά 
κατοικίας  μετά  την  έκδοση  της 
βεβαίωσης  δανειοληπτικής  ικανό‐
τητας. 

Αποτελεί φορέα λήψης κοινοποίησης: αποδέ‐
κτης της απόφασης χορήγησης βεβαίωσης 
δανειοληπτικής ικανότητας. 
Front‐office:  έχει  το  ρόλο  του  γραφείου  επα‐
φής  με  τον  αποδέκτη  της  υπηρεσίας  για  την 
παράδοση του αποτελέσματος. 

 
 

Κανάλια επικοινωνίας: 
 

#  Φορέας  Κανάλι   Φορά Επικοινωνίας 
1.   ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Αυτοπροσώπως  Αμφίδρομη 
2.   Τράπεζα  Αυτοπροσώπως  Από τον Έλληνα πρώην ομογενή προς την Τράπεζα 
 
 

Αφορμή/Περιοδικότητα (Trigger): 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας πραγματοποιείται ύστερα από επιθυμία του πολίτη. Δηλαδή, ο Έλληνας 
πρώην  ομογενής  από  την  πρώην  ΕΣΣΔ  υποβάλλει  αίτηση  χορήγησης  βεβαίωσης  δανειοληπτικής 
ικανότητας, μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (βλ. Δικαιολογητικά) προκειμένου να λάβει δά‐
νειο. 
 
Τύπος:  Η  υπηρεσία  «βεβαίωση  δανειοληπτικής  ικανότητας»  απαιτείται  από  άλλους  φορείς  της 
Δημόσιας  Διοίκησης,  συνεπώς  δεν  έχει  αυταξία,  καθώς  χρησιμοποιείται  εσωτερικά  στη  Δημόσια 
Διοίκηση στα πλαίσια μιας ευρύτερης υπηρεσίας, αυτής της χορήγησης δανείου από τράπεζα.  
Σχέσεις: 

Συσχέτιση (Association): Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ, ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, Ιντερ‐
πόλ, ΥΕΕΒΕ, Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, Τράπεζα 
Περίληψη (Include):     
Επέκταση (Extend): Ανάκληση Ελληνικής Ιθαγένειας 



 Σελίδα 84  

 

Γενίκευση (Generalization):  

Νόμοι:  
1.  Ν. 2790/2000, ΚΥΑ 14979/2004 

Κανονική Ροή (Normal flow): 
1. Ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ υποβάλλει αίτηση χορήγησης βεβαίωσης 

δανειοληπτικής ικανότητας, μαζί με πρωτότυπα δικαιολογητικά (βλ. Δικαιολογητικά). 
2. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα δανειοδότησης ομογενών, παραλαμ‐

βάνει τα δικαιολογητικά, δημιουργεί το «φάκελο» της αίτησης του Έλληνα πρώην ομογενή 
από την πρώην ΕΣΣΔ και πρωτοκολλεί την αίτηση του. 

3. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα δανειοδότησης ομογενών, επιβεβαιώ‐
νει ότι τα δικαιολογητικά είναι πλήρη. 

4. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα δανειοδότησης ομογενών, επιβεβαιώ‐
νει ότι ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ δεν έχει ξαναπάρει δάνειο αναζη‐
τώντας το όνομα του στη λίστα των ομογενών οι οποίοι έχουν δανειοδοτηθεί στο παρελ‐
θόν από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ.  

5. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα δανειοδότησης ομογενών, επιβεβαιώ‐
νει ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι έγκυρα. 

Σε περίπτωση υπόνοιας πλαστότητας εκτελείται η υποροή S‐1. 
6. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα δανειοδότησης ομογενών, επιβεβαιώ‐

νει ότι ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ πληροί τις προϋποθέσεις χορήγη‐
σης «βεβαίωσης δανειοληπτικής ικανότητας» (βλ. Προϋποθέσεις). 

7. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα δανειοδότησης ομογενών,  εκδίδει τη 
βεβαίωση δανειοληπτικής ικανότητας και ενημερώνει τον Έλληνα πρώην ομογενή από την 
πρώην ΕΣΣΔ. 

8. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα δανειοδότησης ομογενών, αποστέλλει 
αντίγραφο του φάκελου του Έλληνα πρώην ομογενή από την πρώην ΕΣΣΔ στην τράπεζα 
που έχει δηλώσει ο ίδιος στην αίτηση χορήγησης βεβαίωσης δανειοληπτικής ικανότητας.    

9. Η τράπεζα παραλαμβάνει το φάκελο και χορηγεί το δάνειο στον Έλληνα πρώην ομογενή 
από την πρώην ΕΣΣΔ. 

Υπόροές (subflows): 
S1: Έλεγχος εγκυρότητας δικαιολογητικών   
1. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, επικοινωνεί εγγράφως με Την Ιντερπόλ, την ΥΕΕ‐

ΒΕ  ή  το  Ειδικό  Ληξιαρχείο  Αθηνών,  για  διασταύρωση  των  στοιχείων,  έγγραφο  το  οποίο 
προηγουμένως πρωτοκολλείται.  

2. Η  Ιντερπόλ,  η ΥΕΕΒΕ ή  το Ειδικό  Ληξιαρχείο Αθηνών  ελέγχουν  την  εγκυρότητα και  απο‐
στέλλουν τη γνωμοδότηση τους. 

3. Τα δικαιολογητικά του Έλληνα πρώην ομογενή από την πρώην ΕΣΣΔ, είναι έγκυρα. 
Ροές κατά εξαίρεση (Exceptional flows): 
3α. Τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη. Ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ, προ‐

σκομίζει τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται. 
4α. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα δανειοδότησης ομογενών, διαπιστώνει 

ότι ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ έχει ξαναπάρει δάνειο και απορρίπτει 
την αίτηση του. 

S‐1.3α  Εντοπίστηκε  αλλοίωση  στα  δικαιολογητικά που προσκόμισε  ο Έλληνας πρώην  ομογενής 
για  χορήγηση  βεβαίωσης  δανειοληπτικής  ικανότητας  και  ο  υπάλληλος  της  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, 
εκτελεί την περίπτωση χρήσης «Ανάκληση Ελληνικής Ιθαγένειας». 

6α. Ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ δεν πληροί τις προϋποθέσεις και η αίτηση 
του απορρίπτεται. 

9α. Ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ δεν παραλαμβάνει το δάνειο και μετά από 
ένα χρόνο ο φάκελος του επιστρέφεται στην ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ. 
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Προαπαιτούμενα (Preconditions) – Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά:   
1. Ο Έλληνας πρώην ομογενής κατάγεται από την πρώην ΕΣΣΔ, 
2. Έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια και έχει εγγραφεί σε Δημοτολόγιο, 
3. Καθώς και κανένα άλλο μέλος της οικογένειας δε διαθέτει πρώτη κατοικία, 
4. Δεν έχει ξαναπάρει δάνειο,  
5. Έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα πριν το 1999. 
 

Α/Α  Τίτλος  Δικαιο
λογητικού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προα
παιτού
μενο / 
προϋπό
θεση που 
καλύπτει 
ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογητικό 
Ειδικής  
Περί
πτωσης; 

Αντίγρα
φο; 

Σχό
λια 

1.   Αίτηση  χορήγη‐
σης  βεβαίωσης 
δανειοληπτικής 
ικανότητας 

Αίτηση  ‐  Για αίτη‐
ση 

ΟΧΙ  ΟΧΙ   

2.   Απόφαση  κτήσης 
ελληνικής  ιθαγέ‐
νειας 

Απόφαση   ΠΕΡ/ΔΑΚ
ΑΜ 

2  ΟΧΙ  ΝΑΙ   

3.   Αντίγραφο  δια‐
βατηρίου  
 

Ταυτο‐
ποίηση 

Φορέας 
του εξω‐
τερικού 

1, 5  ΟΧΙ  ΝΑΙ   

4.   Πιστοποιητικό 
οικογενειακής 
κατάστασης 

Πιστο‐
ποιητικό  

Δήμος 
κατοικίας 

2 
 

ΟΧΙ 
 

ΟΧΙ   

5.   Βεβαίωση για την 
μόνιμη  κατοικία 
και  την  εγγραφή 
στα  δημοτολόγια 
και  μητρώο  αρ‐
ρένων 

Πιστο‐
ποιητικό 

Δήμος 
κατοικίας 

5  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

6.   Υπεύθυνη  δήλω‐
ση  του  Ν. 
1599/1986.  (Βε‐
βαιώνει  ότι  σύ‐
νολο  του  στεγα‐
στικού  δανείου 
θα  χρησιμοποιη‐
θεί  για απόκτηση 
πρώτης  κατοικί‐
ας και ότι κανένα 
μέλος της οικογέ‐
νειας  του  ομογε‐
νή  παλιννοστού‐
ντος  δεν  κατέχει 
πλήρες  δικαίωμα 
κυριότητας  ή 
ισόβιας  επικαρ‐
πίας  ή  κατοίκη‐
σης  σε  άλλες 
κατοικίες  στην 
Ελλάδα.) 

Δήλωση  ‐  3  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

7.   Υπεύθυνη  δήλω‐
ση  του  Ν. 
1599/1986.  (Βε‐
βαιώνει  ότι  ο 
ομογενής  από  τη 
πρώην  ΕΣΣΔ  δεν 
έχει  ξαναπάρει 
δάνειο). 

Δήλωση  ‐  4  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

8.   Αντίγραφο  φο‐
ρολογικής  δήλω‐
σης  με  Ε1  και  Ε9 
ή  βεβαίωση 
Δ.Ο.Υ. 

Δήλωση  Εφορία  3  ΟΧΙ  ΝΑΙ   

9.   Αντίγραφο  της 
αστυνομικής 

Ταυτοποίηση Αστυνο‐
μική 

Για ταυ‐
τοποίηση 

ΟΧΙ  ΝΑΙ   
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ταυτότητας.  διεύθυν‐
ση 

 
Δικαιολογητικά εντός της Δημόσιας Διοίκησης:  

Α/Α  Τίτλος  Δι
καιολογητι
κού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

1.               

 
 

Κόστος παροχής υπηρεσίας για τον πελάτη: Κανένα 

Μέγιστος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: Δεν ορίζεται 

Μέσος αναμενόμενος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: 1 μήνας 

Ισχύοντα  μετά  την  εκτέλεση/Αποτέλεσμα  (Postconditions):  Ο  Έλληνας  πρώην  ομογενής  από 
την  πρώην  ΕΣΣΔ  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  τη  βεβαίωση  δανειοληπτικής  ικανότητας  για  να  του 
χορηγηθεί δάνειο από τράπεζα, την οποία έχει δηλώσει κατά την αίτηση του. 
 
Σχόλια: Το ποσό του δανείου που θα εισπράξει ο ομογενείς για την αγορά πρώτης κατοικίας δεν 
πρέπει να ξεπερνάει τις 60.000€. Σε περίπτωση που το δάνειο που θα του χορηγηθεί είναι μικρότε‐
ρο  από  60.000€,  μπορεί  να  του  χορηγηθεί  και  δεύτερο,  μέσω  απ’  ευθείας  αίτησης  στην  τράπεζα 
(χωρίς το συνολικό ποσό να ξεπερνά τις 60.000€). 
Η διευκόλυνση που παρέχεται στον ομογενή, είναι η επιδότηση στο επιτόκιο του δανείου ως εξής: 
90%  για  την  αγορά  κατοικίας  στη  Β’  ζώνη  (παραμεθόρια  περιοχή  Κεντρικής Μακεδονίας:  Νομοί 
Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών), 80% για τη Γ’ ζώνη (Εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης) 
και 60% για τη Δ’ ζώνη (πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης). 

Πίνακας 18: Περιγραφή υπηρεσίας «χορήγηση δανείου» 

5.2.1.1.2 Χορήγηση κρατικής αρωγής για στεγαστική συνδρομή 

Η υπηρεσία της κρατικής αρωγής για στεγαστική συνδρομή αφορά Έλληνες πρώην ο‐

μογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ, οι οποίοι έχουν λάβει δάνειο μέσω της διαδικασίας που 

περιγράφεται στην ενότητα « 

Χορήγηση βεβαίωσης δανειοληπτικής  ικανότητας». Αφορά τη λήψη  επιδόματος ύψους 

35% του συνολικού ποσού του δανείου για όσους κατοικούν στη ζώνη Β’ (παραμεθόρια 

περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας: Νομοί Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών). 
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Σχήμα  12: Χορήγηση κρατικής αρωγής για στεγαστική συνδρομή 

Τίτλος: Χορήγηση κρατικής αρωγής για στεγα‐
στική συνδρομή 

ID: 2  Επίπεδο  σπουδαιότητας:  Υ‐
ψηλό 

Αποδέκτης  (Actor): Έλληνας  πρώην  ομο‐
γενής  από  την  πρώην  ΕΣΣΔ  ο  οποίος  έχει 
αποκτήσει την ελληνική  ιθαγένεια και έχει 
πάρει δάνειο. 
 

Τύπος υπηρεσίας: Λεπτομερής, πραγματική 

Περιγραφή: Η υπηρεσία αυτή εκτελείται στην περίπτωση που ο Έλληνας πρώην ομογενής από την 
πρώην ΕΣΣΔ, ο οποίος: 
α) έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια,  
β) έχει λάβει δάνειο και 
γ) διαμένει στη Β’ ζώνη, 
επιθυμεί να του αποδοθεί κρατική αρωγή (επίδομα 35% επί του δανείου που του έχει ήδη χορηγη‐
θεί, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 60.000€). 
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Φορέας: ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 

Εκροή: Επίδομα κρατικής αρωγής για στεγαστική συνδρομή 

Εμπλεκόμενοι/Ρόλοι (Stakeholders):   
 

#  Εμπλεκόμενος  Περιγραφή  Ρόλος 
1. Έλληνας  πρώην 

ομογενής  από 
την πρώην ΕΣΣΔ 

Eπιθυμεί να του χορηγηθεί κρατική 
αρωγή για στεγαστική συνδρομή. 

Πελάτης. 

2. ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Η υπηρεσία της Δημόσιας Διοίκησης 
που εκτελεί όλους τους ρόλους του 
φορέα Δημόσιας Διοίκησης. 

Front office: έχει το ρόλο του γραφείου επα‐
φής με τον αποδέκτη της υπηρεσίας για την 
παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητι‐
κών κατά την έναρξη της διαδικασίας και για 
την παράδοση του αποτελέσματος. 
Γενική ευθύνη της υπηρεσίας (ευθύνη και την 
εποπτεία όλης της διαδικασίας, ο κύριος διεκ‐
περαιωτής της υπηρεσίας και ο φορέας που 
προσφέρει το αποτέλεσμα της υπηρεσίας). 

3. Ιντερπόλ  Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των  δικαι‐
ολογητικών  που  προσκόμισε  ο 
Έλληνας πρώην ομογενής. 

Είναι συνεργάτης στη διεκπεραίωση της υπη‐
ρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα: έλεγχος γνη‐
σιότητας προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. 

4. ΥΕΕΒΕ  Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των  δικαι‐
ολογητικών  που  προσκόμισε  ο 
Έλληνας πρώην ομογενής. 

Είναι συνεργάτης στη διεκπεραίωση της υπη‐
ρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα: έλεγχος γνη‐
σιότητας προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. 

5. Ειδικό  Ληξιαρ‐
χείο Αθηνών 

Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των  δικαι‐
ολογητικών  που  προσκόμισε  ο 
Έλληνας πρώην ομογενής. 

Είναι συνεργάτης στη διεκπεραίωση της υπη‐
ρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα: έλεγχος γνη‐
σιότητας προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. 

6. Υπουργείο  Οικο‐
νομι‐
κών/Υπηρεσία 
Εντεταλμένων 
Εξόδων 

Δανειοδοτεί τον ομογενή για αγορά 
κατοικίας  μετά  την  έκδοση  της 
βεβαίωσης  δανειοληπτικής  ικανό‐
τητας. 

Φορέας κοινοποίησης: αποδέκτης της απόφα‐
σης χορήγησης βεβαίωσης δανειοληπτικής 
ικανότητας. 

 
 

Κανάλια επικοινωνίας: 
 

#  Φορέας  Κανάλι   Φορά Επικοινωνίας 
1.   ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Αυτοπροσώπως  / 

Εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος 

Αμφίδρομη 

 
 

Αφορμή/Περιοδικότητα (Trigger): 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας πραγματοποιείται ύστερα από επιθυμία του πολίτη. Δηλαδή, ο Έλληνας 
πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ διαμένει στη Β’ ζώνη (παραμεθόρια περιοχή Κεντρικής Μα‐
κεδονίας: Νομοί Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών) και υποβάλλει αίτηση απόδοσης κρατικής αρωγής στον 
αρμόδιο  υπάλληλο  για  θέματα  δανειοδότησης  ομογενών,  μαζί  με  τα  πρωτότυπα  δικαιολογητικά, 
προκειμένου να του χορηγηθεί το 35% του ποσού του στεγαστικού δανείου που έχει λάβει. 
 

Τύπος: Η υπηρεσία δεν απαιτείται από άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, συνεπώς έχει αυτα‐
ξία, δηλαδή  είναι εξωστρεφής, καθώς χρησιμοποιείται εξωτερικά στη Δημόσια Διοίκηση.  
Σχέσεις: 

Συσχέτιση (Association): Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ, ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, Ιντερ‐
πόλ, ΥΕΕΒΕ, Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, Υπουργείο Οικονομικών/Υπηρεσία Εντεταλμένων Εξό‐
δων 
Περίληψη (Include):     
Επέκταση (Extend): Ανάκληση Ελληνικής Ιθαγένειας 
Γενίκευση (Generalization):  
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Νόμοι:  
1.  Ν. 2790/2000, ΚΥΑ 14979/2004 

Κανονική Ροή (Normal flow): 
1. Ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ υποβάλλει αίτηση μαζί  με πρωτότυπα 

δικαιολογητικά (βλ. Δικαιολογητικά). 
2. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, για θέματα δανειοδότησης ομογενών, παραλαμ‐

βάνει  τα  δικαιολογητικά,  τα  τοποθετεί  στον  αρχικό  φάκελο  δανειοδότησης  του  Έλληνα 
πρώην ομογενή και πρωτοκολλεί την αίτηση του. 

3. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, για θέματα δανειοδότησης ομογενών, επιβεβαιώ‐
νει ότι τα δικαιολογητικά είναι πλήρη.   

4. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, για θέματα δανειοδότησης ομογενών, επιβεβαιώ‐
νει ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι έγκυρα.  

Σε περίπτωση υπόνοιας μη εγκυρότητας των δικαιολογητικών, τότε εκτελείται η υπο‐
ροή S‐1. 

5. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, για θέματα δανειοδότησης ομογενών, επιβεβαιώ‐
νει ότι ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ πληροί τις προϋποθέσεις για την 
χορήγηση κρατικής αρωγής (βλ. Προϋποθέσεις). 

6. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, για θέματα δανειοδότησης ομογενών, εκδίδει την 
επιταγή και την απόδειξη παραλαβής της επιταγής, επικοινωνεί με τον Έλληνα πρώην ομο‐
γενή από την πρώην ΕΣΣΔ,  για  να  την παραλάβει  και αποστέλλει  αντίγραφό  του  «φακέ‐
λου» του ομογενή στο Υπουργείο Οικονομικών/Υπηρεσία Εντεταλμένων Εξόδων.  

7. Ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ υπογράφει την απόδειξη παραλαβής και 
παραλαμβάνει την επιταγή.  

8. Το Υπουργείο Οικονομικών/Υπηρεσία Εντεταλμένων Εξόδων παραλαμβάνει το «φάκελο» 
και ελέγχει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη χορήγηση κρατικής αρωγής. 

Υπόροές (subflows): 
S1: Έλεγχος εγκυρότητας δικαιολογητικών   
1. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, επικοινωνεί εγγράφως με την Ιντερπόλ, την ΥΕΕ‐

ΒΕ  ή  το  Ειδικό  Ληξιαρχείο  Αθηνών,  για  διασταύρωση  των  στοιχείων,  έγγραφο  το  οποίο 
προηγουμένως πρωτοκολλείται.  

2. Η  Ιντερπόλ,  η ΥΕΕΒΕ ή  το Ειδικό  Ληξιαρχείο Αθηνών  ελέγχουν  την  εγκυρότητα και  απο‐
στέλλουν τη γνωμοδότηση τους. 

3. Τα δικαιολογητικά του Έλληνα πρώην ομογενή από την πρώην ΕΣΣΔ είναι έγκυρα. 
Ροές κατά εξαίρεση (Exceptional flows): 

3α. Τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη. Ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ υπο‐
βάλλει τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται. 

S1.3α  Εντοπίστηκε  αλλοίωση  στα  δικαιολογητικά  που  προσκόμισε  ο  Έλληνας  πρώην  ομογενής 
από  την πρώην ΕΣΣΔ για  χορήγηση κρατικής αρωγής  για στεγαστική  συνδρομή και  ο  υ‐
πάλληλος  της  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ,  εκτελεί  την  περίπτωση  χρήσης  «Ανάκληση  Ελληνικής  Ιθαγέ‐
νειας». 

5α. Ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ δεν πληροί τις προϋποθέσεις και η αίτηση 
του απορρίπτεται. 

7α. Ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ αδυνατεί να παραλάβει τη βεβαίωση και 
στη θέση του την παραλαμβάνει εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του έχοντας την αστυνομι‐
κή ταυτότητα του ομογενή. 

Προαπαιτούμενα (Preconditions) – Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά:   
1. Ο Έλληνας πρώην ομογενής, κατάγεται από την πρώην ΕΣΣΔ, 
2. Έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, 
3. Έχει λάβει δάνειο από την τράπεζα τουλάχιστον ένα έτος πριν από την αίτηση του για α‐

πόδοση κρατικής αρωγής, 
4. Διαθέτει μόνιμη κατοικία, την οποία απέκτησε από τη χορήγηση του δανείου, στη Β’ ζώνη 

(παραμεθόρια περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας: Νομοί Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών). 
 
 

Α/Α  Τίτλος  Δικαιο
λογητικού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προα
παιτού
μενο / 
προϋπό

Δικαιο
λογητικό 
Ειδικής  
Περί

Αντίγρα
φο; 

Σχό
λια 
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θεση που 
καλύπτει 
ή άλλος 
λόγος 

πτωσης; 

  Αίτηση απόδοσης 
κρατικής αρωγής  

Αίτηση  ‐  Για αίτη‐
ση 

ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Βεβαίωση  εκτα‐
μίευσης  στεγα‐
στικού δανείου  

Πιστο‐
ποιητικό 

Τράπεζα 
χορήγη‐
σης δα‐
νείου 

3  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Αντίγραφο  σύμ‐
βασης  στεγαστι‐
κού δανείου 

Άλλο  Τράπεζα 
χορήγη‐
σης δα‐
νείου 

3  ΟΧΙ  ΝΑΙ   

  Αντίγραφο  βε‐
βαίωσης  δανειο‐
δότησης 

Πιστο‐
ποιητικό 

Τράπεζα 
χορήγη‐
σης δα‐
νείου 

3  ΟΧΙ  ΝΑΙ   

  Αντίγραφο  συμ‐
βολαίου  αγοράς 
κατοικίας 

Άλλο  ‐  4  ΟΧΙ  ΝΑΙ   

  Υπεύθυνη  δήλω‐
ση  του  Ν. 
1599/1986  ότι 
προέρχεται  από 
χώρα  της  πρώην 
ΕΣΣΔ 

Δήλωση  ‐  1  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Υπεύθυνη  δήλω‐
ση  του  Ν. 
1599/1986  (Βε‐
βαιώνει  ότι  η 
δανειοδοτημένη 
κατοικία  χρησι‐
μοποιείται  απο‐
κλειστικά  για 
ιδιοκατοίκηση) 

Δήλωση  ‐  4  ΟΧΙ 
 
 
 

 

ΟΧΙ   

  Φορολογική  ενη‐
μερότητα  (ή 
βεβαίωση ότι  δεν 
υποβάλλεται 
φορολογική  δή‐
λωση) 

Άλλο  Εφορία  4 
 

ΟΧΙ 
 

ΝΑΙ   

 
Δικαιολογητικά εντός της Δημόσιας Διοίκησης: 
 
Α/Α  Τίτλος  Δι

καιολογητι
κού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτωσης
; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

1.  Απόφαση 
κτήσης  ελλη‐
νικής  ιθαγέ‐
νειας  

Απόφαση  ΠΕΡ/ΔΑΚΑ
Μ 

2  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

 
Κόστος παροχής υπηρεσίας για τον πελάτη: Κανένα 

Μέγιστος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: Δεν ορίζεται 

Μέσος αναμενόμενος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: 1 μήνας 
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Ισχύοντα  μετά  την  εκτέλεση/Αποτέλεσμα  (Postconditions): Ο Έλληνας  πρώην  ομογενής  από 
την πρώην ΕΣΣΔ παραλαμβάνει την επιταγή η οποία καλύπτει το 35% του συνολικού ποσού του 
δανείου που του έχει χορηγηθεί (μέχρι 21.000€ από το σύνολο των 60.000€). 
 

Σχόλια:  

Πίνακας 19: Περιγραφή υπηρεσίας χορήγηση κρατικής αρωγής για στεγαστική συνδρομή 

5.2.1.2 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας 

Στην  ενότητα  αυτή  παρουσιάζεται  η  υπηρεσία  της  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ,  απόκτηση  ελληνικής 

ιθαγένειας,  η    οποία  απευθύνεται  σε  αλλοδαπούς  (αλλογενείς,  ομογενείς  και  ανιθαγε‐

νείς).  

Η  υπηρεσία  απόκτησης  ελληνικής  ιθαγένειας,  παρέχεται  σε  εκδόσεις  ανάλογα  με  το 

προφίλ του δικαιούχου. Έτσι, αρχικά η υπηρεσία διακρίνεται στη περίπτωση του ο αι‐

τούμενος είναι αλλογενής, ομογενής ή ανιθαγενής και στη συνέχεια βάση του λόγου από 

τον  οποίο προκύπτει  το  δικαίωμα  υποβολής  αίτησης  απόκτησης  της  ελληνικής  ιθαγέ‐

νειας. Για παράδειγμα, διαφορετική διαδικασία ακολουθείται στη περίπτωση κατά την 

οποία το δικαίωμα υποβολής αίτησης του ομογενή προκύπτει λόγω γέννησης στην Ελ‐

λάδα, από τους ομογενείς κάτοικους εξωτερικού γραμμένους σε προξενικά αρχεία.   

Έτσι,  στις  ενότητες  που  ακολουθούν  οι  περιπτώσεις  απόκτησης  ελληνικής  ιθαγένειας 

διακρίνονται ως εξής: 

1. Απόκτηση  ελληνικής  ιθαγένειας από αλλοδαπούς  (αλλογενείς,  ομογενείς  ή  ανι‐

θαγενείς) με πολιτογράφηση, 

2. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς (αλλογενείς ή ομογενείς ή ανι‐

θαγενείς) με τιμητική πολιτογράφηση, 

3. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς της πρώην ΕΣΣΔ με τη διαδικασία 

της ορκωμοσίας, 

4. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς της πρώην ΕΣΣΔ με τη διαδικασία 

της έκδοσης απόφασης, 

5. Απόκτηση  ελληνικής  ιθαγένειας  από  ομογενείς  εκτός  των  χωρών  της  πρώην 

ΕΣΣΔ με τη διαδικασία της έκδοσης απόφασης και ανιθαγενείς. 

5.2.1.2.1 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση 

Πρώτη διάκριση της υπηρεσίας απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας, αποτελεί η διαδικασία 

της πολιτογράφησης (εκτός της τιμητικής), η οποία απευθύνεται σε αλλογενείς, ανιθα‐

γενείς, ομογενείς από Κύπρο και ομογενείς κατοίκους εξωτερικού. Το δικαίωμα υποβο‐

λής αίτησης απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας προκύπτει λόγω,  
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 δεκαετής μόνιμης παραμονής στη χώρα τη τελευταία δωδεκαετία,  

 ή αν είναι σύζυγος έλληνα ή ελληνίδας και έχει αποκτήσει τέκνο, να έχει συμπλη‐

ρώσει τρία χρόνια παραμονής από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου  

 ή αν είναι ανιθαγενής (δεν έχει καμία ιθαγένεια) αρκεί διαμονή πέντε ετών την 

τελευταία δωδεκαετία.  

Την ευθύνη για τη συλλογή των αιτήσεων την έχει ο Δήμος, η ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ πραγματο‐

ποιεί τους αρχικούς ελέγχους ενώ το ΥΠΕΣΔΔΑ ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας. Τέλος, η ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ τελεί την ορκωμοσία και εκ‐

δίδει την εντολή δημοτολόγησης.   



 Σελίδα 93  

 

 

 
Σχήμα  13: Διάγραμμα δραστηριοτήτων "απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση" 
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Τίτλος: Απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας με πο‐
λιτογράφηση 

ID: 3  Επίπεδο  σπουδαιότητας:  Υ‐
ψηλό 

Αποδέκτης  (Actor):  Αλλοδαπός  ο  οποίος 
επιθυμεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγέ‐
νεια με τη διαδικασία της πολιτογράφησης. 

Τύπος υπηρεσίας: Λεπτομερής, πραγματική 

Περιγραφή: Η υπηρεσία αυτή εκτελείται στην περίπτωση που αλλοδαπός επιθυμεί να αποκτήσει 
την ελληνική ιθαγένεια με τη διαδικασία της πολιτογράφησης. 
 
 
Φορέας: ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 

Εκροή: Απόφαση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας 
 
 

Εμπλεκόμενοι/Ρόλοι (Stakeholders):   
 

#  Εμπλεκόμενος  Περιγραφή  Ρόλος 
1. Αλλοδαπός  Επιθυμεί  να  αποκτήσει  την  ελ‐

ληνική  ιθαγένεια  και  μπορεί  να 
είναι:  αλλογενής,  αλλοδαπός 
σύζυγος  ελλήνων  με  τέκνα,  ο‐
μογενής  από  Κύπρο,  Αλβανία, 
Κωνσταντινούπολη,  Ίμβρο  και 
Τένεδο,  ομογενής  κάτοικος  ε‐
ξωτερικού,  ομογενής  του  οποί‐
ου  τα  αρχεία  έχουν  καταστρα‐
φεί  ή  απωλεσθεί,  αθλητής  ολυ‐
μπιακών  αθλημάτων,  ενήλικο 
τέκνο Ελλήνων. 

Πελάτης. 

2. Δήμος  Η  υπηρεσία  της  Δημόσιας  Διοί‐
κησης  που  εκτελεί  το  ρόλο  του 
γραφείου  υποδοχής  αιτήσεων 
και  αποδοχής  του  αποτελέσμα‐
τος της υπηρεσίας. 

Front office: έχει το ρόλο του γραφείου 
επαφής με τον αποδέκτη της υπηρεσίας 
για την παραλαβή της αίτησης και των 
δικαιολογητικών κατά την έναρξη της 
διαδικασίας. 
Επίσης είναι φορέας κοινοποίησης, κα‐
θώς ενημερώνεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
για την κτήση της ιθαγένειας του αλλο‐
δαπού και τον εγγράφει στο δημοτολό‐
γιο του. 

3. Προξενείο  Η  υπηρεσία  της  Δημόσιας  Διοί‐
κησης  που  εκτελεί  το  ρόλο  του 
γραφείου  υποδοχής  αιτήσεων 
και  αποδοχής  του  αποτελέσμα‐
τος  της  υπηρεσίας  στην  περί‐
πτωση  κατά  την  οποία  ο  αλλο‐
δαπός διαμένει στο εξωτερικό. 

Front office: έχει το ρόλο του γραφείου 
επαφής με τον αποδέκτη της υπηρεσίας 
για την παραλαβή της αίτησης κατά την 
έναρξη της διαδικασίας. 
Επίσης είναι φορέας κοινοποίησης, κα‐
θώς ενημερώνεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
για την κτήση της ιθαγένειας του αλλο‐
δαπού. 

4. ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Η  υπηρεσία  της  Δημόσιας  Διοί‐
κησης  που  εκτελεί  όλους  τους 
ρόλους  του  φορέα  Δημόσιας 
Διοίκησης. 

Γενική ευθύνη της υπηρεσίας (ευθύνη 
και την εποπτεία όλης της διαδικασίας, ο 
κύριος διεκπεραιωτής της υπηρεσίας και 
ο φορέας που προσφέρει το αποτέλεσμα 
της υπηρεσίας). 
Front‐office: έχει το ρόλο του γραφείου 
επαφής με τον αποδέκτη της υπηρεσίας 
για την παράδοση του αποτελέσματος. 

5. Ιντερπόλ  Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των 
δικαιολογητικών  που  προσκό‐
μισε ο αλλοδαπός. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της υπη‐
ρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα: έλεγχος 
γνησιότητας προσκομιζόμενων δικαιο‐
λογητικών. 
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6. ΥΕΕΒΕ  Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των 
δικαιολογητικών  που  προσκό‐
μισε ο αλλοδαπός. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της υπη‐
ρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα: έλεγχος 
γνησιότητας προσκομιζόμενων δικαιο‐
λογητικών. 

7. Ειδικό  Ληξιαρ‐
χείο Αθηνών 

Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των 
δικαιολογητικών  που  προσκό‐
μισε ο αλλοδαπός. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της υπη‐
ρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα: έλεγχος 
γνησιότητας προσκομιζόμενων δικαιο‐
λογητικών. 

8. ΥΠΕΣΔΔΑ  Ελέγχει αν πληρούνται οι προϋ‐
ποθέσεις  απόκτησης  της  ελλη‐
νικής  ιθαγένειας από  τον αλλο‐
δαπό. 

Είναι συνεργάτης στη διεκπεραίωση της 
υπηρεσίας με εγκριτικό χαρακτήρα.  
Επίσης είναι φορέας λήψης κοινοποίη‐
σης καθώς ενημερώνεται για την ολο‐
κλήρωση της διαδικασίας. 

9. Ελληνική  αστυ‐
νομία 

Ελέγχει  αν  συντρέχουν  εις  βά‐
ρος του αλλοδαπού θέματα που 
αφορούν στη δημόσια  τάξη και 
ασφάλεια της χώρας, βάσει των 
διατάξεων  του  νόμου  2910/01 
(π.χ.  αν  εκκρεμεί  σε  βάρος  του 
απόφαση  απέλασης,  ή  εισήλθε 
παράνομα στη χώρα, ή διαμένει 
παράνομα στη χώρα κλπ). 

Είναι συνεργάτης στη διεκπεραίωση της 
υπηρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα κα‐
θώς ελέγχει την ποινική κατάσταση του 
αλλοδαπού. 

10. Υπουργείο  Δη‐
μόσιας  Τά‐
ξης/Τμήμα 
Ομογε‐
νών/Ιθαγένειας 

Ενημερώνεται  για  την  ολοκλή‐
ρωση εκτέλεσης της υπηρεσίας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, ενη‐
μερώνεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

11. Διεύθυνση  Α‐
σφαλείας/ 
Διεύθυνση  Αλ‐
λοδαπών 

Ενημερώνεται  για  την  ολοκλή‐
ρωση εκτέλεσης της υπηρεσίας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, ενη‐
μερώνεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

12. Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση  

Ενημερώνεται  για  την  ολοκλή‐
ρωση εκτέλεσης της υπηρεσίας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, ενη‐
μερώνεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

 
 

Κανάλια επικοινωνίας: 
 

#  Φορέας  Κανάλι   Φορά Επικοινωνίας 
1.   Δήμος/ Προξενείο   Αυτοπροσώπως  / 

Εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος 

Από τον αλλοδαπό στο Δήμο 

2.   ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Αυτοπροσώπως  Αμφίδρομη 
3.   ΥΠΕΣΔΔΑ  Αυτοπροσώπως  Από το ΥΠΕΣΔΔΑ στον αλλοδαπό 
 

 
Αφορμή/Περιοδικότητα (Trigger): 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας πραγματοποιείται ύστερα από επιθυμία του πολίτη. Δηλαδή, ο αλλοδα‐
πός επιθυμεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια και υποβάλλει αίτηση απόκτησής της, μαζί με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. Δικαιολογητικά). 
 

Τύπος: Η υπηρεσία δεν απαιτείται από άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, συνεπώς έχει αυτα‐
ξία, δηλαδή  είναι εξωστρεφής, καθώς χρησιμοποιείται εξωτερικά στη Δημόσια Διοίκηση. 
 

Σχέσεις: 
Συσχέτιση (Association): Αλλοδαπός, ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, Ιντερπόλ, ΥΕΕΒΕ, Ειδικό Ληξιαρχείο Αθη‐
νών, Δήμος, Προξενείο, ΥΠΕΣΔΔΑ, Ελληνική Αστυνομία, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Διεύθυνση 
Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης 
Περίληψη (Include):     
Επέκταση (Extend):  Ανάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας. 
Γενίκευση (Generalization):  
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Νόμοι:  3284/2004 

Κανονική Ροή (Normal flow): 
1.  Ο αλλοδαπός υποβάλλει αίτηση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας μαζί με τα δικαιολογητικά 

(βλ.  Δικαιολογητικά,  1  έως 7) στο Δήμο.  Στην αίτηση του δηλώνει  εάν  έχει  υποβάλει  στο 
παρελθόν αίτηση απόκτησης ελληνικής  ιθαγένειας η οποία έχει απορριφθεί, καθώς και το 
λόγο απόρριψης της. 

2. Ο υπάλληλος του Δήμου παραλαμβάνει την αίτηση του αλλοδαπού μαζί με τα δικαιολογη‐
τικά, πρωτοκολλεί την αίτηση και αποδίδει τον αριθμό πρωτοκόλλου στον αλλοδαπό. 

3. Ο υπάλληλος του Δήμου αποστέλλει το φάκελο του αλλοδαπού στην ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ. 
4. Ο υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ στη γραμματεία παραλαμβάνει το φάκελο του αλλοδαπού, 

αποδίδει αριθμό πρωτοκόλλου στην αίτηση και δημιουργεί το φάκελο του αλλοδαπού. 
5. Ο  αρμόδιος  υπάλληλος  της  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  για  περιπτώσεις  πολιτογράφησης  ελέγχει  την 

πληρότητα του φακέλου του αλλοδαπού και ζητά να προσκομίσει τα επιπλέον κατά περί‐
πτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. Δικαιολογητικά, 8 έως 16).   

6. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις πολιτογράφησης ελέγχει, από τη 
σχετική λίστα των ανακλήσεων, αν εκκρεμεί σε βάρος του αλλοδαπού απόφαση ανάκλησης 
ελληνικής ιθαγένειας.  

7. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις πολιτογράφησης ελέγχει αν πλη‐
ρούνται οι προϋποθέσεις απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας (βλ. Προϋποθέσεις).   

8. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις πολιτογράφησης ελέγχει την ε‐
γκυρότητα των δικαιολογητικών που προσκόμισε ο αλλοδαπός.   

Σε περίπτωση υπόνοιας μη εγκυρότητας, εκτελείται η υποροή S‐1.  
9. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις πολιτογράφησης  ελέγχει αν συ‐

ντρέχουν σε βάρος του αλλοδαπού θέματα τάξης και ασφάλειας της χώρας, υποβάλλοντας 
εγγράφως ερώτηση στην αστυνομία, έγγραφο το οποίο προηγουμένως πρωτοκολλείται.  

10. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις πολιτογράφησης αποστέλλει το 
φάκελο του αλλοδαπού στο ΥΠΕΣΔΔΑ, μαζί με διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο αναφέρε‐
ται  εάν  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  που  προβλέπονται  από  το  νόμο  για  τον  αλλοδαπό, 
σχετικά με τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα και τη συνολική διάρκεια αυτής. 

11. Το ΥΠΕΣΔΔΑ εξετάζει το φάκελο του αλλοδαπού, ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
της αίτησης και εκδίδει την ανακοίνωση πολιτογράφησης του αλλοδαπού, την οποία απο‐
στέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και στην ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ. 

12. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις πολιτογράφησης παραλαμβάνει 
την ανακοίνωση πολιτογράφησης και συντάσσει το πρακτικό ορκωμοσίας.  

13. Ο  αρμόδιος  υπάλληλος  της  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  για  περιπτώσεις  πολιτογράφησης  καλεί  εγγρά‐
φως τον αλλοδαπό σε ορκωμοσία, έγγραφο το οποίο προηγουμένως πρωτοκολλείται. 

14. Ο αλλοδαπός προσέρχεται για ορκωμοσία και προσκομίζει το διαβατήριο του, καθώς και 
άδεια διαμονής σε ισχύ.   

15. Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ τελεί την ορκωμοσία. 
16. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις πολιτογράφησης  εκδίδει  την  ε‐

ντολή δημοτολόγησης του αλλοδαπού.  
17. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ στη γραμματεία αποστέλλει την εντολή δημοτο‐

λόγησης του αλλοδαπού και των ανήλικων τέκνων του όταν υπάρχουν, στο δήμο κατοικίας 
του μαζί με το πρακτικό ορκωμοσίας. 

18. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ της γραμματείας κοινοποιεί την εντολή δημοτολό‐
γησης  σε  ΥΠΕΣΔΔΑ,  Υπουργείο  Δημόσιας  Τάξης/Τμήμα  Ομογενών/Ιθαγένειας,  Διεύθυνση 
Ασφαλείας/Διεύθυνση Αλλοδαπών, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στον ενδιαφερόμενο.   

 
Υπόροές (subflows): 
S1: Έλεγχος εγκυρότητας δικαιολογητικών   
1. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα πολιτογράφησης επικοινωνεί εγγρά‐

φως με την Ιντερπόλ, την ΥΕΕΒΕ ή το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, για διασταύρωση των 
στοιχείων, έγγραφο το οποίο προηγουμένως πρωτοκολλείται.  

2. Η Ιντερπόλ, η ΥΕΕΒΕ ή το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών ελέγχουν την εγκυρότητα και απο‐
στέλλουν τη γνωμοδότηση τους.  

3. Τα δικαιολογητικά του αλλοδαπού είναι έγκυρα. 
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Ροές κατά εξαίρεση (Exceptional flows): 
1α. Ο αλλοδαπός διαμένει στο εξωτερικό και υποβάλλει αίτηση απόκτησης ελληνικής ιθαγένει‐
ας μαζί με δικαιολογητικά στην Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας διαμονής του. 
1β. Ο αλλοδαπός υποβάλλει δεύτερη αίτηση απόκτησης ελληνικής  ιθαγένειας σε χρονικό διά‐
στημα μεγαλύτερο του ενός έτους από την πρώτη η οποία απορρίφθηκε. Ο αλλοδαπός πληρώ‐
νει μικρότερο παράβολο. 
3β. Ο Πρόξενος αποστέλλει το φάκελο στην ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, μαζί με σχετική έκθεση στην οποία 
τεκμηριώνει την ιδιότητα του αιτούμενου ως ομογενούς. 
5α. Τα δικαιολογητικά του αλλοδαπού δεν είναι πλήρη, ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
για θέματα πολιτογράφησης επικοινωνεί με τον αλλοδαπό για την προσκόμιση επιπλέον δικαι‐
ολογητικών. 
6α. Εκκρεμεί σε βάρος του αλλοδαπού απόφαση ανάκλησης ελληνικής ιθαγένειας, ο αρμόδιος 
υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα πολιτογράφησης εκτελεί τη περίπτωση χρήσης «Ανά‐
κληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας». 
7α. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας. Ο αρμόδιος υπάλληλος 
της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα πολιτογράφησης εκτελεί τη περίπτωση χρήσης «Ανάκληση Αιτή‐
σεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας». 
S1.3α: Εντοπίστηκε αλλοίωση στα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο αλλοδαπός στην αίτησή 
του.  Ο  αρμόδιος  υπάλληλος  της  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  για  θέματα  πολιτογράφησης  εκτελεί  την  περί‐
πτωση χρήσης «Ανάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας».   
9α. Η γνωμοδότηση της αστυνομίας είναι θετική, συντρέχουν δηλαδή εις βάρος του αλλοδαπού 
θέματα τάξης και ασφάλειας. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα πολιτογρά‐
φησης εκτελεί την περίπτωση χρήσης «Ανάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας». 
11α. Το ΥΠΕΣΔΔΑ απορρίπτει την αίτηση απόκτησης ελληνικής  ιθαγένειας του αλλοδαπού. Ο 
αρμόδιος  υπάλληλος  της  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  για  θέματα  πολιτογράφησης  εκτελεί  την  περίπτωση 
χρήσης «Ανάκληση αιτήσεως απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας». 
14α. Ο αλλοδαπός δεν προσέρχεται σε ορκωμοσία μέσα στο χρονικό διάστημα του ενός έτους 
από την δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο αρμόδιος υπάλληλος 
της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα πολιτογράφησης εκτελεί τη περίπτωση χρήσης «Ανάκληση Αιτή‐
σεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας». 
16α. Η ορκωμοσία τελείται στο Προξενείο στην περίπτωση όπου ο αλλοδαπός  έχει υποβάλει 
εκεί αίτηση.    

Προαπαιτούμενα (Preconditions) – Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά:  
1. Να είναι ενήλικος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης, 
2. Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της 

αίτησης πολιτογράφησης σε ποινές όπως αυτές οι οποίες αναφέρονται στην παρ. 1 β’ του Ν. 
3284/2004, 

3. Να μην εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση απέλασης, 
4. Να διαμένει στην Ελλάδα (η χρονική προϋπόθεση δεν απαιτείται για τον αλλοδαπό που γεννή‐

θηκε και κατοικεί συνεχώς στην Ελλάδα): 
α)  Σε  περίπτωση  αλλογενών,  απαιτείται  η  συμπλήρωση  δεκαετούς  μόνιμης  παραμονής 

στην  Ελλάδα  κατά  την  τελευταία  δωδεκαετία  πριν  την  υποβολή  της  αίτησης πολιτο‐
γράφησης, 

β) Σε περίπτωση αλλοδαπού, συζύγου Έλληνα ή Ελληνίδας, ο οποίος έχει αποκτήσει τέκνο, 
απαιτείται τριετής παραμονή την τελευταία δωδεκαετία από την ημερομηνία τέλεσης 
του γάμου από τον οποίο έχει αποκτηθεί το τέκνο, 

γ) Σε περίπτωση αθλητών Ολυμπιακών αθλημάτων, αρκεί διαμονή πέντε ετών την τελευ‐
ταία δωδεκαετία. 

5. Να έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολι‐
τισμού. 

Στις περιπτώσεις αθλητών Ολυμπιακών αθλημάτων, επιπλέον: 
6. Να έχει δικαίωμα συμμετοχής σε Ολυμπιακό άθλημα σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.   
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Α/
Α 

Τίτλος  Δικαιολο
γητικού 

Κατη
γορία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθε
ση που 
καλύπτει ή 
άλλος λό
γος 

Δικαι
ολο
γητικό 
Ειδι
κής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γρα
φο; 

Σχόλια 

1.   Αίτηση  πολιτο‐
γράφησης 

Αίτηση  ‐  Για αίτη‐
ση  

ΟΧΙ  ΟΧΙ   

2.   Δήλωση  πολιτο‐
γράφησης  

Δήλωση  ‐  Για αίτη‐
ση  

ΟΧΙ  ΟΧΙ   

3.   Παράβολο 
1.467,35€ 

Άλλο  Εφορία  Για εκτέλε‐
ση υπηρεσί‐

ας 

ΝΑΙ – 
για 
αλλο‐
γενείς  

ΟΧΙ   

4.   Πιστοποιητικό 
γέννησης  αλλοδα‐
πού/  ανήλικων 
τέκνων  

Πιστο‐
ποιητικό 

Δήμος ή 
Κοινότητα 
που ανήκει 
στην ελλη‐
νική επι‐
κράτεια ή 
από αλλο‐
δαπή χώρα 

Καταγωγή 
1 
 

ΟΧΙ  ΟΧΙ  Σε περί‐
πτωση 
ανυπαρ‐
ξίας του, 
πιστο‐
ποιητικό 
βάπτισης 

5.   Επικυρωμένο 
αντίγραφο  διαβα‐
τηρίου  και  visa  ή 
άλλου  ταξιδιωτι‐
κού  εγγράφου, 
προκειμένου  να 
αποδειχθεί  το 
χρονικό  διάστημα 
διαμονής  την  Ελ‐
λάδα,  ή  βιβλιάρια 
ενσήμων ή βιβλιά‐
ριο  ασφαλιστικού 
φορέα  από  το 
οποίο προκύπτει ο 
χρόνος  εργασίας‐
απασχόλησης  για 
το  διάστημα  που 
μας ενδιαφέρει. Αν 
κατά  το  διάστημα 
αυτό  φοίτησε 
στην  πρωτοβάθ‐
μια ή δευτεροβάθ‐
μια  εκπαίδευση  οι 
βεβαιώσεις  φοί‐
τησης  αποτελούν 
αποδεικτικό για το 
χρόνο  παραμονής 
στην  Ελλάδα  για 
όσο  χρόνο  κράτη‐
σε η φοίτηση. 
Αν  ο  αλλοδαπός 
είναι  πολίτης  κρά‐
τους  μέλους  της 
Ε.Ε.  για  να  ελεγ‐
χθεί  η  παραμονή 
στην  Ελλάδα  ζη‐
τείται  υπεύθυνη 
δήλωση  του  Ν 
1599/86  στην 
οποία  αναγράφε‐
ται  το  χρονικό 
διάστημα  απουσί‐
ας  του  από  την 
Ελλάδα. 

Άλλο  Αρχή έκ‐
δοσης 
κράτους 
προέλευ‐
σης 

4 
(χρονικό 
διάστημα 
διαμονής 
στην Ελλά‐

δα) 

ΟΧΙ  ΝΑΙ   

6.   Μετάφραση  του 
διαβατηρίου  από 
τη  Μεταφραστική 
Υπηρεσία  του 
Υπουργείου  Εσω‐

  Μεταφρα‐
στική 

Υπηρεσία 

4  ΟΧΙ  ΟΧΙ   
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τερικών  ή  από 
δικηγόρο,  εφόσον 
δεν είναι γραμμένο 
με  λατινικούς 
χαρακτήρες  

7.   Επικυρωμένο 
αντίγραφο  από 
την  Εφορία  της 
Δήλωσης  φορολο‐
γίας  Εισοδήματος 
του  τελευταίου 
οικονομικού έτους 
Στην  περίπτωση 
που  ο  αιτών  δεν 
υποβάλλει  δήλω‐
ση  φορολογίας 
εισοδήματος  θα 
πρέπει  να καταθέ‐
σει    δήλωση  φο‐
ρολογίας  συζύγου 
ή    γονέα.  Εάν  δεν 
υπάρχουν  ούτε 
τέτοιες  δηλώσεις 
τότε  θα  πρέπει  να 
υποβάλει  υπεύθυ‐
νη  δήλωση  του  Ν 
1599/86,  στην 
οποία  θα  αναγρά‐
φει  ότι  δεν  υπο‐
βάλλει  δήλωση 
στην Εφορία. 

Άλλο  Εφορία  4 
Αποδεικτικό 
παραμονής 
και εργασί‐
ας του αλ‐
λοδαπού 
στη χώρα   

ΟΧΙ  ΝΑΙ   

8.   Άδεια  διαμονής  ή 
ειδικό  δελτίο  ομο‐
γενούς  σε  περί‐
πτωση που ο  ομο‐
γενής  διαμένει 
στην Ελλάδα. 

Άλλο  ΠΕΡ/ΔΑΚΑ
Μ έκδοσης 
άδειας 
διαμονής  

4 
 

ΟΧΙ  ΝΑΙ   

9.   Πιστοποιητικό 
οικογενειακής 
κατάστασης  του 
αλλοδα‐
πού/ομογενούς/π
αι‐
διού/γονέα/προγό
νου  

Πιστο‐
ποιητικό 

Φορέας 
του εξωτε‐
ρικού 

Για τη δια‐
πίστωση 
ύπαρξης 
τέκνων  
4β 

ΝΑΙ  ΟΧΙ   

10.   Ληξιαρχική  πράξη 
γάμου 

Πιστο‐
ποιητικό 

Φορέας 
του εξωτε‐
ρικού 

4β  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

11.   Σημείωμα  δακτυ‐
λοσκόπησης 

Άλλο  Υποδιεύ‐
θυνση 

Εγκλημα‐
τολογικών 
Ερευνών 
Βορείου 
Ελλάδος 

2  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

12.   Πιστοποιητικό 
ποινικού  μητρώου 
για  δικαστική 
χρήση 
 

Άλλο  Εισαγγελία 
Πρωτοδι‐
κών του 
τόπου 

γέννησης 
του αλλο‐
δαπού 
εφόσον 

γεννήθηκε 
στην Ελ‐
λάδα, ή 
από το 
Ελληνικό 
Υπουργείο 
Δικαιοσύ‐
νης ‐

Υπηρεσία 
Ποινικού 

2  ΟΧΙ  ΟΧΙ   
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Μητρώου‐ 
εάν γεννή‐
θηκε στο 
εξωτερικό 

13.   Πιστοποιητικό  μη 
απέλασης 

Άλλο  Υπηρεσία 
αλλοδα‐
πών του 
τόπου 

κατοικίας 

3  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

14.   Όσα  στοιχεία 
κρίνονται  απαραί‐
τητα  κατά  περί‐
πτωση  για  την 
πιστοποίηση  της 
γνώσης  του  της 
ελληνικής  γλώσ‐
σας  και  ιστορίας 
(για  παράδειγμα 
πιστοποιητικό 
παρακολούθησης 
μαθημάτων  εκμά‐
θησης  της  ελληνι‐
κής  γλώσσας,  ή 
πιστοποιητικό 
φοίτησης  σε  ελλη‐
νικό σχολείο  οποι‐
ασδήποτε  βαθμί‐
δας) 

Άλλο  ‐  5  ΟΧΙ  ΝΑΙ   

15.   Βεβαίωση  της 
εθνικής  ομοσπον‐
δίας  του  οικείου 
αθλήματος ότι έχει 
δικαίωμα  να  αγω‐
νιστεί  στην  αντί‐
στοιχη  εθνική 
ομάδα,  σύμφωνα 
με  τους  διεθνείς 
κανονισμούς  

Πιστο‐
ποιητικό 

Εθνική  
Ομοσπον‐
δία Ολυ‐
μπιακών 
Αθλημά‐
των  

6  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

16.   Εισήγηση  της 
οικείας  εθνικής 
ομοσπονδίας  

Πιστο‐
ποιητικό 

Εθνική  
Ομοσπον‐
δία Ολυ‐
μπιακών 
Αθλημά‐
των 

6  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

17.   Σύμφωνη  γνώμη 
της  Ελληνικής 
Ολυμπιακής  Επι‐
τροπής 

Πιστο‐
ποιητικό 

Ελληνική 
Ολυμπιακή 
Επιτροπή 

6  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

 

Δικαιολογητικά εντός της Δημόσιας Διοίκησης:  

Α/Α  Τίτλος  Δι
καιολογητι
κού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

1.               

 

 

Κόστος παροχής υπηρεσίας για τον πελάτη: Παράβολο 1.467,35€ για αλλογενείς και ανιθαγε‐
νείς.  Σε  περίπτωση  δεύτερης  υποβολής  μετά  από  απόρριψη  της  πρώτης,  το  κόστος  ορίζεται  σε 
733,67€. 
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Μέγιστος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: Δεν ορίζεται 

Μέσος αναμενόμενος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: 1 χρόνος 

Ισχύοντα μετά την εκτέλεση/Αποτέλεσμα (Postconditions): Ο αλλοδαπός έχει αποκτήσει πλέον 
την ελληνική ιθαγένεια και μπορεί να προβεί στην έκδοση αστυνομικής ταυτότητας. 

Σχόλια: 

Πίνακας 20: Περιγραφή υπηρεσίας "απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση" 

5.2.1.2.2 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με τιμητική πολιτογράφηση 

Στη παράγραφο αυτή παρουσιάζεται  η περίπτωση απόκτησης  ελληνικής  ιθαγένειας  με  τη 

διαδικασία της τιμητικής πολιτογράφησης η οποία απευθύνεται σε αλλοδαπούς. Η απόκτη‐

ση ελληνικής ιθαγένειας με τη διαδικασία της τιμητικής πολιτογράφησης, σημαίνει ότι η ελ‐

ληνική ιθαγένεια αποδίδεται τιμητικά στον αλλοδαπό, λόγω εξαιρετικών πράξεων που προ‐

σέφερε στη χώρα. Η υπηρεσία αυτή διακρίθηκε από αυτή της προηγούμενης παραγράφου, 

λόγω διαφορετικής ροής. 

Στη περίπτωση της τιμητικής πολιτογράφησης την ευθύνη και την εποπτεία όλης της διαδι‐

κασίας την έχει το ΥΠΕΣΔΔΑ, ενημερώνει την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την απόφαση κτήσης της ελ‐

ληνικής ιθαγένειας, η οποία τελεί την ορκωμοσία και εκδίδει την εντολή δημοτολόγησης. 
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Σχήμα  14: Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με τιμητική πολιτογράφηση   

Τίτλος:  Απόκτηση  Ελληνικής  ιθαγένειας  με  τι‐
μητική πολιτογράφηση 

ID: 4  Επίπεδο  σπουδαιότητας:  Υ‐
ψηλό 

Αποδέκτης  (Actor):  Αλλοδαπός  ο  οποίος 
αποκτά τιμητικά την ελληνική ιθαγένεια. 

Τύπος υπηρεσίας: Λεπτομερής, πραγματική 

Περιγραφή: Η υπηρεσία αυτή εκτελείται στην περίπτωση που αλλοδαπός, υποβάλλει αίτηση από‐
κτησης ελληνικής  ιθαγένειας με τιμητική πολιτογράφηση, καθώς έχει προσφέρει εξαιρετικές υπη‐
ρεσίες στη χώρα. 
 
 
Φορέας: ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 

Εκροή: Απόφαση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας 
 
 

Εμπλεκόμενοι/Ρόλοι (Stakeholders):   
 
#  Εμπλεκόμενος  Περιγραφή  Ρόλος 
1. Αλλοδαπός  Αποκτά  τιμητικά  την  ελληνική  ιθα‐

γένεια. 
Πελάτης. 

2. ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Ενημερώνεται  για  την  ολοκλήρωση 
εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

Front‐office:  έχει  το  ρόλο  του  γραφείου 
επαφής  με  τον  αποδέκτη  της  υπηρεσίας  για 
την παράδοση του αποτελέσματος. 
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3. ΥΠΕΣΔΔΑ  Η υπηρεσία της Δημόσιας Διοίκησης 
που εκτελεί όλους τους ρόλους του 
φορέα Δημόσιας Διοίκησης. 

Front‐office:  έχει  το  ρόλο  του  γραφείου 
επαφής  με  τον  αποδέκτη  της  υπηρεσίας  για 
την  παραλαβή  της  αίτησης  και  των 
δικαιολογητικών. 
Γενική ευθύνη της υπηρεσίας (ευθύνη και την 
εποπτεία όλης της διαδικασίας, ο κύριος διεκ‐
περαιωτής της υπηρεσίας και ο φορέας που 
προσφέρει το αποτέλεσμα της υπηρεσίας). 

4. Υπουργείο  Δημό‐
σιας  Τά‐
ξης/Τμήμα 
Ομογε‐
νών/Ιθαγένειας 

Ενημερώνεται  για  την  ολοκλήρωση 
εκτέλεσης της υπηρεσίας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, ενημερώ‐
νεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την ολοκλή‐
ρωση της διαδικασίας. 

5. Διεύθυνση  Α‐
σφαλείας/  Διεύ‐
θυνση  Αλλοδα‐
πών 

Ενημερώνεται  για  την  ολοκλήρωση 
εκτέλεσης της υπηρεσίας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, ενημερώ‐
νεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την ολοκλή‐
ρωση της διαδικασίας. 

6. Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση  

Ενημερώνεται  για  την  ολοκλήρωση 
εκτέλεσης της υπηρεσίας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, ενημερώ‐
νεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την ολοκλή‐
ρωση της διαδικασίας. 

7. Δήμος  Ενημερώνεται  για  την  ολοκλήρωση 
εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

Είναι φορέας κοινοποίησης, καθώς ενημερώ‐
νεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την κτήση της 
ιθαγένειας του αλλοδαπού και τον εγγράφει 
στο δημοτολόγιο του. 

 
 

Κανάλια επικοινωνίας: 
 

#  Φορέας  Κανάλι   Φορά Επικοινωνίας 
1.   ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Αυτοπροσώπως  Από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ στον αλλοδαπό 
2.   ΥΠΕΣΔΔΑ  Αυτοπροσώπως  Από τον αλλοδαπό στο ΥΠΕΣΔΔΑ  
 

 
Αφορμή/Περιοδικότητα (Trigger): 
Ο αλλοδαπός έχει προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στη χώρα και του αποδίδεται η ελληνική ιθαγέ‐
νεια. 
 

Τύπος: Η απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας δεν απαιτείται από άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκη‐
σης, την επιλέγει ο αλλοδαπός. Η υπηρεσία αυτή έχει αυταξία, συνεπώς είναι εξωστρεφής. 
Σχέσεις: 

Συσχέτιση  (Association):  Αλλοδαπός,  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ,  ΥΠΕΣΔΔΑ,  Διεύθυνση  Ασφαλεί‐
ας/Διεύθυνση Αλλοδαπών, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης/Τμήμα Ο‐
μογενών/Ιθαγένειας, Δήμος. 
Περίληψη (Include):     
Επέκταση (Extend):  Ανάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας.   
Γενίκευση (Generalization):  

Νόμοι:  3284/2004 

Κανονική Ροή (Normal flow): 
1. Ο αλλοδαπός υποβάλλει αίτηση απόκτησης της  ελληνικής  ιθαγένειας με τιμητική πολιτο‐

γράφηση στο ΥΠΕΣΔΔΑ. 
2. Το ΥΠΕΣΔΔΑ  ελέγχει  αν  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  απόκτησης  τιμητικά  της  ελληνικής 

ιθαγένειας (βλ. Προϋποθέσεις). 
3. Το ΥΠΕΣΔΔΑ εκδίδει την ανακοίνωση πολιτογράφησης του αλλοδαπού και την αποστέλλει 

στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και στην ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ. 
4. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις πολιτογράφησης παραλαμβάνει 

την ανακοίνωση πολιτογράφησης και συντάσσει το πρακτικό ορκωμοσίας.  
5. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις πολιτογράφησης καλεί εγγράφως 

τον αλλοδαπό σε ορκωμοσία, έγγραφο το οποίο προηγουμένως πρωτοκολλείται. 
6. Ο αλλοδαπός προσέρχεται για ορκωμοσία και προσκομίζει το διαβατήριο του.   
7. Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ τελεί την ορκωμοσία. 
8. Ο αρμόδιος υπάλληλος  της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις πολιτογράφησης  εκδίδει  την  ε‐
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ντολή δημοτολόγησης του αλλοδαπού.  
9. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για στη γραμματεία πρωτοκολλεί την εντολή δη‐

μοτολόγησης του αλλοδαπού και των ανήλικων τέκνων του, όταν υπάρχουν, και την απο‐
στέλλει στο δήμο κατοικίας του μαζί με το πρακτικό ορκωμοσίας. 

10. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ στη γραμματεία κοινοποιεί την εντολή δημοτολό‐
γησης σε ΥΠΕΣΔΔΑ, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης/Τμήμα Ομογενών/Ιθαγένειας,  Διεύθυνση 
Ασφαλείας /Διεύθυνση Αλλοδαπών, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στον ενδιαφερόμενο.      

Υπόροές (subflows): 
 

Ροές κατά εξαίρεση (Exceptional flows): 
6α. Ο αλλοδαπός δεν προσέρχεται σε ορκωμοσία μέσα στο χρονικό διάστημα του ενός έτους 
από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο αρμόδιος υπάλληλος 
της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα πολιτογράφησης εκτελεί την περίπτωση χρήσης «Ανάκληση Αιτή‐
σεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας». 
7α. Η ορκωμοσία τελείται στο Προξενείο στην περίπτωση που ο αλλοδαπός έχει υποβάλει εκεί 
αίτηση.    

Προαπαιτούμενα (Preconditions) – Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά:  
1. Ο αλλοδαπός να είναι ενήλικος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης. 
Α/
Α 

Τίτλος  Δικαιολο
γητικού 

Κατη
γορία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθε
ση που 
καλύπτει ή 
άλλος λό
γος 

Δικαι
ολο
γητικό 
Ειδι
κής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γρα
φο; 

Σχό
λια 

1.   Αίτηση απόκτησης 
ελληνικής  ιθαγέ‐
νειας  

Αίτηση  ‐  Για αίτη‐
ση  

ΟΧΙ  ΟΧΙ   

2.   Πιστοποιητικό 
γέννησης ή  

Πιστο‐
ποιητικό 

Δήμος ή 
Κοινότητα 
που ανήκει 
στην ελλη‐
νική επι‐
κράτεια ή 
από αλλο‐
δαπή χώρα 

1 
 

ΟΧΙ  ΟΧΙ  Σε περί‐
πτωση 
ανυπαρ‐
ξίας του, 
πιστο‐
ποιητικό 
βάπτισης 

 

Δικαιολογητικά εντός της Δημόσιας Διοίκησης:  

Α/Α  Τίτλος  Δι
καιολογητι
κού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

1.               

 

 

Κόστος παροχής υπηρεσίας για τον πελάτη: Κανένα 
 

Μέγιστος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: Δεν ορίζεται 
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Μέσος αναμενόμενος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: 6 μήνες 

Ισχύοντα μετά την εκτέλεση/Αποτέλεσμα (Postconditions): Ο αλλοδαπός έχει αποκτήσει πλέον 
την ελληνική ιθαγένεια και μπορεί να προβεί στην έκδοση αστυνομικής ταυτότητας. 

Σχόλια: 

Πίνακας 21: Περιγραφή υπηρεσίας "Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με τιμητική πολιτογράφη
ση" 

5.2.1.2.3 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς της πρώην ΕΣΣΔ με 

ορκωμοσία 

Επόμενη διάκριση της υπηρεσίας,  είναι αυτή της απόκτησης ελληνικής  ιθαγένειας από 

ομογενείς της πρώην ΕΣΣΔ με τη διαδικασία της ορκωμοσίας. Η υπηρεσία αυτή απευθύ‐

νεται σε ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ, οι οποίοι αποκτούν το δικαίωμα κτήσης ελλη‐

νικής ιθαγένειας λόγω εγγραφής τους σε ελληνικά προξενικά μητρώα. 

Στην περίπτωση αυτή την ευθύνη για τη συλλογή των αιτήσεων την έχει η ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, 

η  οποία  έχει  την  ευθύνη  και  εποπτεία  όλης  της  διαδικασίας,  εκτός  της  γνωμοδότησης 

πλήρωσης των προϋποθέσεων η οποία εκτελείται από τις Επιτροπές Γνωμοδότησης.  
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Σχήμα  15: Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς της πρώην ΕΣΣΔ με ορκωμοσία 

Τίτλος:  Απόκτηση  Ελληνικής  ιθαγένειας  από 
ομογενείς της πρώην ΕΣΣΔ με ορκωμοσία.  

ID: 5  Επίπεδο  σπουδαιότητας:  Υ‐
ψηλό 
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Αποδέκτης  (Actor):  Ομογενής  από  την 
πρώην ΕΣΣΔ ο οποίος επιθυμεί να αποκτή‐
σει την ελληνική ιθαγένεια. 

Τύπος υπηρεσίας: Λεπτομερής, πραγματική 

Περιγραφή: Η υπηρεσία αυτή εκτελείται στην περίπτωση που ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ επι‐
θυμεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια. 
 
Φορέας: ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 

Εκροή: Απόφαση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας 
 
 

Εμπλεκόμενοι/Ρόλοι (Stakeholders):   
 

#  Εμπλεκόμενος  Περιγραφή  Ρόλος 
1. Ομογενής    από 

την πρώην ΕΣΣΔ 
Επιθυμεί  να  αποκτήσει  την  ελληνι‐
κή ιθαγένεια. 

Πελάτης. 

2. ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Η υπηρεσία της Δημόσιας Διοίκησης 
που εκτελεί όλους τους ρόλους του 
φορέα Δημόσιας Διοίκησης και 
προσφέρει το αποτέλεσμα της υπη‐
ρεσίας. 

Front‐office: έχει το ρόλο του γραφείου 
επαφής με τον αποδέκτη της υπηρεσίας για 
την παραλαβή της αίτησης και τον 
δικαιολογητικών και για την παράδοση του 
αποτελέσματος. 
Γενική ευθύνη της υπηρεσίας (ευθύνη και την 
εποπτεία όλης της διαδικασίας, ο κύριος 
διεκπεραιωτής της υπηρεσίας και ο φορέας 
που προσφέρει το αποτέλεσμα της 
υπηρεσίας). 

3. Προξενείο  Η υπηρεσία της Δημόσιας Διοίκησης 
που  εκτελεί  το  ρόλο  του  γραφείου 
υποδοχής  αιτήσεων  και  αποδοχής 
του  αποτελέσματος  της  υπηρεσίας 
στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο 
ομογενής διαμένει στο εξωτερικό. 

Front office: έχει το ρόλο του γραφείου επα‐
φής με τον αποδέκτη της υπηρεσίας για την 
παραλαβή της αίτησης κατά την έναρξη της 
διαδικασίας. 
Επίσης  είναι  φορέας  κοινοποίησης,  καθώς 
ενημερώνεται  από  την  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  για  την 
κτήση της ιθαγένειας του ομογενή. 

4. Ιντερπόλ  Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των  δικαι‐
ολογητικών που προσκόμισε ο ομο‐
γενής. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της υπηρεσίας 
με ελεγκτικό χαρακτήρα: έλεγχος γνησιότη‐
τας προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. 

5. ΥΕΕΒΕ  Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των  δικαι‐
ολογητικών που προσκόμισε ο ομο‐
γενής. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της υπηρεσίας 
με ελεγκτικό χαρακτήρα: έλεγχος γνησιότη‐
τας προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. 

6. Ειδικό Ληξιαρχείο 
Αθηνών 

Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των  δικαι‐
ολογητικών που προσκόμισε ο ομο‐
γενής. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της υπηρεσίας 
με ελεγκτικό χαρακτήρα: έλεγχος γνησιότη‐
τας προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. 

7. Υπουργείο  Δημό‐
σιας  Τά‐
ξης/Τμήμα 
Ομογε‐
νών/Ιθαγένειας 

Ενημερώνεται  για  την  ολοκλήρωση 
εκτέλεσης της υπηρεσίας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, ενημερώ‐
νεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την ολοκλή‐
ρωση της διαδικασίας. 

8. Διεύθυνση  Α‐
σφαλείας/  Διεύ‐
θυνση  Αλλοδα‐
πών 

Ενημερώνεται  για  την  ολοκλήρωση 
εκτέλεσης της υπηρεσίας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, ενημερώ‐
νεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την ολοκλή‐
ρωση της διαδικασίας. 

9. Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση  

Ενημερώνεται  για  την  ολοκλήρωση 
εκτέλεσης της υπηρεσίας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, ενημερώ‐
νεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την ολοκλή‐
ρωση της διαδικασίας. 

10. Δήμος  Ενημερώνεται  για  την  ολοκλήρωση 
εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

Είναι φορέας κοινοποίησης, καθώς ενημερώ‐
νεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την κτήση της 
ιθαγένειας του ομογενή και τον εγγράφει στο 
δημοτολόγιο του. 

 
 

Κανάλια επικοινωνίας: 
 

#  Φορέας  Κανάλι   Φορά Επικοινωνίας 
1.   ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Αυτοπροσώπως  Αμφίδρομα 
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2.   ΥΠΕΣΔΔΑ  Αυτοπροσώπως  Από τον αλλοδαπό στο ΥΠΕΣΔΔΑ  
 

 
Αφορμή/Περιοδικότητα (Trigger): 
Ο ομογενής από  την πρώην ΕΣΣΔ υποβάλλει  αίτηση απόκτησης  ελληνικής  ιθαγένειας,  μαζί  με  τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. Δικαιολογητικά). 
 

Τύπος: Η απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας δεν απαιτείται από άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκη‐
σης, την επιλέγει ο ομογενής. Η υπηρεσία αυτή έχει αυταξία, συνεπώς είναι εξωστρεφής. 
Σχέσεις: 

Συσχέτιση  (Association):  Ομογενής,  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ,  Ιντερπόλ,  ΥΕΕΒΕ,  Ειδικό  Ληξιαρχείο  Αθη‐
νών, Προξενείο, ΥΠΕΣΔΔΑ, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δήμος, Επιτροπές γνωμοδότησης, Υπουρ‐
γείο  Δημόσιας  Τάξης/Τμήμα  Ομογενών/Ιθαγένειας,  Διεύθυνση  Ασφαλείας/Διεύθυνση  Αλλο‐
δαπών, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης. 
Περίληψη (Include):     
Επέκταση (Extend):  Ανάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας.   
Γενίκευση (Generalization):  

Νόμοι:  3284/2004 

Κανονική Ροή (Normal flow): 
1. Ο ομογενής υποβάλλει αίτηση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας στην ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ μαζί με 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. Δικαιολογητικά). 
2. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την παραλαβή των αιτήσεων για περιπτώσεις 

ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ, παραλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά από τον 
αιτούντα ομογενή ή το Προξενείο.  

3. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την παραλαβή των αιτήσεων για περιπτώσεις 
ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ, ελέγχει αν τα δικαιολογητικά του ομογενή είναι πλήρη. 

4. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την παραλαβή των αιτήσεων για περιπτώσεις 
ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ, εκδίδει την βεβαίωση αιτήσεως ελληνικής ιθαγένειας (κί‐
τρινη  βεβαίωση)  του  ομογενή,  η  οποία παρέχει  στον  ομογενή  δικαίωμα  εξάμηνης  άδειας 
διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα. 

5. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ στη γραμματεία πρωτοκολλεί την αίτηση απόκτη‐
σης ελληνικής ιθαγένειας και δημιουργεί το φάκελο του ομογενή. 

6. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με ορκωμοσία, 
ελέγχει αν εκκρεμεί σε βάρος του ομογενή απόφαση ανάκλησης ελληνικής ιθαγένειας από 
τη σχετική λίστα των ανακλήσεων. 

7. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με ορκωμοσία, 
ελέγχει αν ο ομογενής πληροί τις προϋποθέσεις απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας βάσει 
των διατάξεων του νόμου (βλ. Προϋποθέσεις).  

8. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με ορκωμοσία, 
ελέγχει την εγκυρότητα των δικαιολογητικών που προσκόμισε ο ομογενής.   

Σε περίπτωση υπόνοιας μη εγκυρότητας, εκτελείται η υποροή S‐1. 
9. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από τη πρώην ΕΣΣΔ με ορκωμοσία, 

αποστέλλει  εγγράφως  ερώτημα  στο Υπουργείο  Δικαιοσύνης  για  την  έκδοση  αντιγράφου 
ποινικού μητρώου του ομογενή.  

10. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με ορκωμοσία, 
αποστέλλει το φάκελο του ομογενή στις Επιτροπές Γνωμοδότησης. 

11. Οι Επιτροπές Γνωμοδότησης καλούν τηλεφωνικά και εγγράφως τον ομογενή σε συνέντευ‐
ξη για να αποδείξει ότι έχει γνώση της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας και διαθέτει  ελλη‐
νική συνείδηση. 

12. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με ορκωμοσία, 
παραλαμβάνει τη γνωμοδότηση των Επιτροπών και συντάσσει την απόφαση κτήσης ελλη‐
νικής ιθαγένειας του ομογενή.  

13. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με ορκωμοσία, 
αποστέλλει  την  απόφαση  απόκτησης  ελληνικής  ιθαγένειας  στο  Εθνικό  Τυπογραφείο  για 
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δημοσίευση.  
14. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από τη πρώην ΕΣΣΔ με ορκωμοσία, 

εκδίδει το πρακτικό ορκωμοσίας του ομογενή και τον ειδοποιεί να προσέλθει σε ορκωμο‐
σία.  

15. Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ τελεί την ορκωμοσία. 
16. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, για ομογενείς από τη πρώην ΕΣΣΔ με ορκωμοσία, 

εκδίδει την εντολή δημοτολόγησης του ομογενή.  
17. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ της γραμματείας αποστέλλει την εντολή δημοτο‐

λόγησης του ομογενή και  των ανήλικων τέκνων του όταν υπάρχουν,  στο δήμο κατοικίας 
του μαζί με το πρακτικό ορκωμοσίας. 

18. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ στη γραμματεία το κοινοποιεί την εντολή δημοτο‐
λόγησης σε ΥΠΕΣΔΔΑ, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης/Τμήμα Ομογενών/Ιθαγένειας, Διεύθυν‐
ση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης/Διεύθυνση Αλλοδαπών, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλο‐
νίκης και στον ενδιαφερόμενο.  

Υπόροές (subflows): 
S1: Έλεγχος εγκυρότητας δικαιολογητικών: 
1. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από τη πρώην ΕΣΣΔ με ορκωμοσία, 

επικοινωνεί εγγράφως με Την Ιντερπόλ, την ΥΕΕΒΕ ή το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, για δι‐
ασταύρωση των στοιχείων, έγγραφο το οποίο προηγουμένως πρωτοκολλείται.  

2. Η  Ιντερπόλ,  η ΥΕΕΒΕ ή  το Ειδικό  Ληξιαρχείο Αθηνών  ελέγχουν  την  εγκυρότητα και  απο‐
στέλλουν τη γνωμοδότηση τους.   

3. Τα δικαιολογητικά του ομογενή από την πρώην ΕΣΣΔ, είναι έγκυρα. 
Ροές κατά εξαίρεση (Exceptional flows): 

1α. Ο ομογενής διαμένει στο εξωτερικό και υποβάλλει αίτηση απόκτησης της ελληνικής ιθαγέ‐
νειας  στη  Προξενική  Αρχή  της  χώρας  διαμονής  του.  Ο  Πρόξενος  αποστέλλει  το  φάκελο  στην 
ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, μαζί με σχετική έκθεση στην οποία τεκμηριώνει την ιδιότητα του αιτούμενου ως 
ομογενούς. 
3α. Τα δικαιολογητικά του ομογενή δεν είναι πλήρη. Ο ομογενής προσκομίζει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται. 
6α. Εκκρεμεί σε βάρος του ομογενή απόφαση ανάκλησης ελληνικής ιθαγένειας, ο αρμόδιος υ‐
πάλληλος για περιπτώσεις ομογενών εκτός της πρώην ΕΣΣΔ εκτελεί την περίπτωση χρήσης «Α‐
νάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας».   
7α. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απόκτησης ελληνικής  ιθαγένειας, ο αρμόδιος υπάλληλος 
για περιπτώσεις ομογενών εκτός της πρώην ΕΣΣΔ εκτελεί την περίπτωση χρήσης «Ανάκληση 
Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας». 
S1.3α: Εντοπίστηκε αλλοίωση στα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο ομογενής στην αίτηση 
του, ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με ορκωμοσία, 
εκτελεί την περίπτωση χρήσης «Ανάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας».   
9α. Ο ομογενής κατηγορείται για αδικήματα του άρθρου 58 του νόμου 2910/01 (π.χ. εκκρεμεί 
σε βάρος του απόφαση απέλασης, εισήλθε παράνομα στη χώρα, διαμένει παράνομα στη χώρα 
κλπ). Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με ορκωμο‐
σία, εκτελεί την περίπτωση χρήσης «Ανάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας».   
11α. Ο ομογενής δεν παρουσιάζεται στην Επιτροπή Γνωμοδότησης μετά από δυο κλήσεις που 
του  έχουν γίνει,  η αίτηση του απορρίπτεται. Ο αρμόδιος υπάλληλος  της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ εκτελεί 
την περίπτωση χρήσης «Ανάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας». 
12α. Η  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  ήταν  αρνητική  (έκκρινε  ότι  ο  ομογενής  δεν  πληροί  τις 
προϋποθέσεις απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας, ο ομογενής δεν προσήλθε σε συνέντευξη μετά 
από δυο συνεχόμενες κλήσεις). Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την 
πρώην  ΕΣΣΔ  με  ορκωμοσία  εκτελεί  την  περίπτωση  χρήσης  «Ανάκληση  Αιτήσεως  Απόκτησης 
Ελληνικής Ιθαγένειας».   
14α. Ο ομογενής δεν προσέρχεται σε ορκωμοσία μέσα στο  χρονικό διάστημα του  ενός  έτους 
από την δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο αρμόδιος υπάλληλος 
της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα πολιτογράφησης εκτελεί την περίπτωση χρήσης «Ανάκληση Αιτή‐
σεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας». 
15α. Η ορκωμοσία τελείται στο Προξενείο στην περίπτωση όπου ο ομογενής έχει υποβάλει  αί‐
τηση.  
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Προαπαιτούμενα (Preconditions) – Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά:  
1. Να είναι ενήλικος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας, 
2. Να μην έχει την ελληνική ιθαγένεια βάσει των συνθηκών Άγκυρας και Λωζάνης, 
3. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της 

αίτησης απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας σε ποινές όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 1 β’ του 
Ν. 3284/2004, 

4. Να έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής ιστορίας. 
 
Α/
Α 

Τίτλος  Δικαιολογη
τικού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθε
ση που 
καλύπτει ή 
άλλος λό
γος 

Δικαι
ολο
γητικό 
Ειδι
κής  
Περί
πτω
σης; 

Α
ντί
γρα
φο; 

Σχόλια 

1.   Αίτηση  απόκτησης 
ελληνικής ιθαγένειας  

Αίτηση  ‐  Για αίτηση   ΟΧΙ  ΟΧΙ   

2.   Δήλωση  απόκτησης 
ελληνικής ιθαγένειας  

Δήλωση  ‐  Για αίτηση   ΟΧΙ  ΟΧΙ  Σε περίπτωση 
ανυπαρξίας 
του, πιστοποι‐
ητικό βάπτι‐

σης 
3.   Σημείωμα  δακτυλο‐

σκόπησης 
Άλλο  Υποδιεύ‐

θυνση 
Εγκλημα‐
τολογι‐
κών Ε‐
ρευνών 
Βορείου 
Ελλάδος 

3  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

4.   Πιστοποιητικό  γέν‐
νησης  ή  σε  περίπτω‐
ση  ανυπαρξίας  του, 
πιστοποιητικό  βά‐
πτισης  

Πιστο‐
ποιητικό 

Δήμος ή 
Κοινότη‐
τα που 
ανήκει 
στην 

ελληνική 
επικρά‐
τεια ή 
από αλ‐
λοδαπή 
χώρα 

1 
 

ΟΧΙ  ΟΧΙ   

5.   Πιστοποιητικό  ποινι‐
κού  μητρώου  για 
δικαστική χρήση 
 

Πιστο‐
ποιητικό 

Δικαστι‐
κές αρχές 

3  ΟΧΙ  ΟΧΙ    

6.   Όσα  στοιχεία  κρίνο‐
νται  απαραίτητα 
κατά  περίπτωση  για 
τη  πιστοποίηση  της 
γνώσης  του  της  ελ‐
ληνικής γλώσσας και 
ιστορίας 

Άλλο  ‐  4  ΟΧΙ  ΝΑΙ   

7.   Πιστοποιητικό  εγ‐
γραφής  του  πατέ‐
ρα/προγόνου  σε 
μητρώο αρρένων και 
μητέρας/προγόνου 
σε  Δημοτολόγιο  ή 
οποιαδήποτε  άλλα 
στοιχεία  αποδεικνύ‐
ουν  τη  ελληνική 
καταγωγή  (πιστο‐
ποιητικό  γέννησης 
και  γάμου  του  ίδιου 
και  των  προγόνων 
του,  στρατιωτικό 
βιβλιάριο,  εσωτερικό 
βιβλιάριο,  πιστοποι‐
ητικό  αναγνώρισης 

Πιστο‐
ποιητικό 

Δήμος ή 
Κοινότη‐
τα της 

ελληνικής 
επικρά‐
τειας 

Διαπίστωση 
ομογενεια‐
κής ιδιότη‐

τας 
 

ΟΧΙ  ΟΧΙ   
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πατρότητας,  πράξη 
υιοθεσίας  ή  οποιο‐
δήποτε  άλλο  έγγρα‐
φο ή στοιχείο)  

8.   Υπεύθυνη  δήλωση 
ότι  δεν  έχει  αποκτή‐
σει  ελληνική  ιθαγέ‐
νεια  βάσει  των  συν‐
θηκών  Άγκυρας  και 
Λωζάνης  και  δεν 
είναι  γραμμένος  σε 
Δήμο  της  ελληνικής 
επικράτειας  

Δήλωση  ‐  2  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

 

Δικαιολογητικά εντός της Δημόσιας Διοίκησης:  

Α/Α  Τίτλος  Δι
καιολογητι
κού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

1.               

 
Κόστος παροχής υπηρεσίας για τον πελάτη: Κανένα 
 

Μέγιστος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: Δεν ορίζεται 

Μέσος αναμενόμενος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: 1 χρόνος 

Ισχύοντα μετά την εκτέλεση/Αποτέλεσμα  (Postconditions): Ο ομογενής έχει αποκτήσει πλέον 
την ελληνική ιθαγένεια και μπορεί να προβεί στην έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 

Σχόλια: 

Πίνακας 22: Περιγραφή υπηρεσίας "Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς της πρώην ΕΣΣΔ με ορκω
μοσία" 

5.2.1.2.4 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς της πρώην ΕΣΣΔ με 

έκδοση απόφασης 

Στη παράγραφο αυτή περιγράφεται η περίπτωση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας από 

ομογενείς της πρώην ΕΣΣΔ με τη διαδικασία της έκδοσης απόφασης. Στην υπηρεσία αυ‐

τή  δικαίωμα  υποβολής  αίτησης  έχουν  ομογενείς  από  την  πρώην  ΕΣΣΔ,  οι  οποίοι  απο‐

κτούν το δικαίωμα κτήσης ελληνικής ιθαγένειας λόγω γονέων οι οποίοι έχουν αποκτή‐

σει ελληνική ιθαγένεια από γέννηση ή με δήλωση ή λόγω γάμου με Έλληνα.  



 Σελίδα 112  

 

Για την υπηρεσία αυτή, η ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ εκτελεί όλους τους απαραίτητους ρόλους για την 

παροχή της υπηρεσίας. Δηλαδή, συλλέγει  τις αιτήσεις,  ελέγχει αν πληρούνται οι προϋ‐

ποθέσεις και εκδίδει την απόφαση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας. 

 

 
Σχήμα  16: Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς της πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση απόφασης 

Τίτλος:  Απόκτηση  Ελληνικής  ιθαγένειας  από 
ομογενή  από  την  πρώην  ΕΣΣΔ  με  έκδοση  από‐
φασης 

ID: 6  Επίπεδο  σπουδαιότητας:  Υ‐
ψηλό 

Αποδέκτης  (Actor):  Ομογενής  από  την 
πρώην  ΕΣΣΔ  που  επιθυμεί  να  αποκτήσει 
την ελληνική ιθαγένεια 

Τύπος υπηρεσίας: Λεπτομερής, πραγματική 

Περιγραφή: Η υπηρεσία αυτή εκτελείται στην περίπτωση που ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ επι‐
θυμεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια. 



 Σελίδα 113  

 

 

Φορέας: ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 

Εκροή: Απόφαση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας 
 
 

Εμπλεκόμενοι/Ρόλοι (Stakeholders):   
 

#  Εμπλεκόμενος  Περιγραφή  Ρόλος 
1. Ομογενής    από  την 

πρώην ΕΣΣΔ 
Επιθυμεί  να  αποκτήσει  την 
ελληνική ιθαγένεια. 

Πελάτης. 

2. ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Η υπηρεσία της Δημόσιας Διοί‐
κησης  που  εκτελεί  όλους  τους 
ρόλους  του  φορέα  Δημόσιας 
Διοίκησης  και  προσφέρει  το 
αποτέλεσμα της υπηρεσίας. 

Front‐office:  έχει  το  ρόλο  του  γρα‐
φείου  επαφής  με  τον  αποδέκτη  της 
υπηρεσίας  για  την  παραλαβή  της 
αίτησης και τον δικαιολογητικών και 
για  την  παράδοση  του  αποτελέσμα‐
τος. 
Γενική  ευθύνη  της  υπηρεσίας  (ευθύ‐
νη  και  την  εποπτεία  όλης  της  διαδι‐
κασίας,  ο  κύριος  διεκπεραιωτής  της 
υπηρεσίας  και  ο  φορέας  που  προ‐
σφέρει  το  αποτέλεσμα  της  υπηρεσί‐
ας). 

3. Προξενείο  Η υπηρεσία της Δημόσιας Διοί‐
κησης που εκτελεί το ρόλο του 
γραφείου  υποδοχής  αιτήσεων 
και  αποδοχής  του  αποτελέ‐
σματος  της  υπηρεσίας  στην 
περίπτωση  κατά  την  οποία  ο 
ομογενής  διαμένει  στο  εξωτε‐
ρικό. 

Front office: έχει το ρόλο του γραφεί‐
ου επαφής με τον αποδέκτη της υπη‐
ρεσίας για την παραλαβή της αίτησης 
κατά την έναρξη της διαδικασίας. 
Επίσης  είναι  φορέας  κοινοποίησης, 
καθώς  ενημερώνεται  από  την 
ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  για  την  κτήση  της  ιθα‐
γένειας του ομογενή. 

4. Ιντερπόλ  Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των 
δικαιολογητικών  που  προσκό‐
μισε ο ομογενής. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της 
υπηρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα: 
έλεγχος γνησιότητας προσκομιζόμε‐
νων δικαιολογητικών. 

5. ΥΕΕΒΕ  Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των 
δικαιολογητικών  που  προσκό‐
μισε ο ομογενής. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της 
υπηρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα: 
έλεγχος γνησιότητας προσκομιζόμε‐
νων δικαιολογητικών. 

6. Ειδικό  Ληξιαρχείο 
Αθηνών 

Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των 
δικαιολογητικών  που  προσκό‐
μισε ο ομογενής. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της 
υπηρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα: 
έλεγχος γνησιότητας προσκομιζόμε‐
νων δικαιολογητικών. 

7. Δήμος  Ενημερώνεται  για  την  ολοκλή‐
ρωση  εκτέλεσης  της  υπηρεσί‐
ας. 

Επίσης είναι φορέας κοινοποίησης, 
καθώς ενημερώνεται από την 
ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την κτήση της ιθα‐
γένειας του ομογενή και τον εγγρά‐
φει στο δημοτολόγιο του. 

8. Υπουργείο  Δημόσιας 
Τάξης/Τμήμα  Ομογε‐
νών/Ιθαγένειας 

Ενημερώνεται  για  την  ολοκλή‐
ρωση  εκτέλεσης  της  υπηρεσί‐
ας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

9. Διεύθυνση Ασφαλείας/ 
Διεύθυνση Αλλοδαπών 

Ενημερώνεται  για  την  ολοκλή‐
ρωση  εκτέλεσης  της  υπηρεσί‐
ας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

10. Νομαρχιακή  Αυτοδιοί‐
κηση  

Ενημερώνεται  για  την  ολοκλή‐
ρωση  εκτέλεσης  της  υπηρεσί‐
ας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

 
 
 
 

Κανάλια επικοινωνίας: 
 
#  Φορέας  Κανάλι   Φορά Επικοινωνίας 
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1.   ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Αυτοπροσώπως  Αμφίδρομα  
 
 
Αφορμή/Περιοδικότητα (Trigger): Ο ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ υποβάλλει αίτηση απόκτη‐
σης ελληνικής ιθαγένειας, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. Δικαιολογητικά). 
 
Τύπος: Η απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας δεν απαιτείται από άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκη‐
σης, την επιλέγει ο ομογενής. Η υπηρεσία αυτή έχει αυταξία, συνεπώς είναι εξωστρεφής. 
Σχέσεις: 

Συσχέτιση  (Association):  Ομογενής  από  την  πρώην  ΕΣΣΔ,  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ,  Προξενείο,  Δήμος,  Ι‐
ντερπόλ,  ΥΕΕΒΕ,  Ειδικό  Ληξιαρχείο  Αθηνών,  Υπουργείο  Δημόσιας  Τάξης/Τμήμα  Ομογε‐
νών/Ιθαγένειας, Διεύθυνση Ασφαλείας/Διεύθυνση Αλλοδαπών, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 
Περίληψη (Include):    
Επέκταση (Extend): Ανάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας 
Γενίκευση (Generalization):   

Νόμοι: 3284/2004 
 

Κανονική Ροή (Normal flow): 
1. Ο ομογενής υποβάλλει αίτηση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας στην ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ μαζί με 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. Δικαιολογητικά). 
2. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την παραλαβή των αιτήσεων για περιπτώσεις 

ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ, παραλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά από τον 
αιτούντα ομογενή ή το Προξενείο.  

3. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την παραλαβή των αιτήσεων για περιπτώσεις 
ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ, ελέγχει αν τα δικαιολογητικά του ομογενή είναι πλήρη. 

4. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την παραλαβή των αιτήσεων για περιπτώσεις 
ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ,  εκδίδει τη βεβαίωση αιτήσεως ελληνικής  ιθαγένειας  (κί‐
τρινη  βεβαίωση)  του  ομογενή,  η  οποία παρέχει  στον  ομογενή  δικαίωμα  εξάμηνης  άδειας 
διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα. 

5. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ στη γραμματεία πρωτοκολλεί την αίτηση απόκτη‐
σης ελληνικής ιθαγένειας και δημιουργεί το φάκελο του ομογενή. 

6. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση α‐
πόφασης, ελέγχει αν εκκρεμεί σε βάρος του ομογενή απόφαση ανάκλησης ελληνικής ιθαγέ‐
νειας από τη σχετική λίστα των ανακλήσεων. 

7. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση α‐
πόφασης, ελέγχει αν ο ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ, πληροί τις προϋποθέσεις απόκτησης 
της ελληνικής ιθαγένειας βάσει των διατάξεων του νόμου (βλ. Προϋποθέσεις).  

8. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση α‐
πόφασης, ελέγχει την εγκυρότητα των δικαιολογητικών που προσκόμισε ο ομογενής.   

Σε περίπτωση υπόνοιας πλαστότητας, εκτελείται η υποροή S‐1. 
9. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση α‐

πόφασης, κάνει  ενδελεχή έλεγχο πλήρωσης προϋποθέσεων βάσει  των  διατάξεων του νό‐
μου.  

10. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση α‐
πόφασης, εκδίδει την απόφαση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας και την εντολή δημοτολό‐
γησης.  

11. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ της γραμματείας αποστέλλει την εντολή δημοτο‐
λόγησης του ομογενή και  των ανήλικων τέκνων του όταν υπάρχουν,  στο δήμο κατοικίας 
του μαζί με το πρακτικό έκδοση απόφασης. 

12. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ της γραμματείας κοινοποιεί την εντολή δημοτολό‐
γησης σε ΥΠΕΣΔΔΑ, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης/Τμήμα Ομογενών/Ιθαγένειας,  Διεύθυνση 
Ασφαλείας /Διεύθυνση Αλλοδαπών, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στον ενδιαφερόμενο.   

Υπόροές (subflows): 
S1: Έλεγχος εγκυρότητας δικαιολογητικών   
1. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση α‐

πόφασης, επικοινωνεί εγγράφως με Την Ιντερπόλ, την ΥΕΕΒΕ ή το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθη‐
νών, για διασταύρωση των στοιχείων, έγγραφο το οποίο προηγουμένως πρωτοκολλείται.  
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2. Η Ιντερπόλ, η ΥΕΕΒΕ ή το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών ελέγχουν την εγκυρότητα και απο‐
στέλλουν τη γνωμοδότηση τους. 

3. Τα δικαιολογητικά του ομογενή από την πρώην ΕΣΣΔ είναι έγκυρα. 

Ροές κατά εξαίρεση (Exceptional flows): 
1α. Ο ομογενής διαμένει στο εξωτερικό και υποβάλλει αίτηση απόκτησης της ελληνικής ιθαγέ‐
νειας στην Προξενική Αρχή  της  χώρας διαμονής  του. Ο Πρόξενος αποστέλλει  το φάκελο στην 
ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, μαζί με σχετική έκθεση στην οποία τεκμηριώνει την ιδιότητα του αιτούμενου ως 
ομογενούς. 
3α. Τα δικαιολογητικά του ομογενή από την πρώην ΕΣΣΔ δεν είναι πλήρη. Ο ομογενής προσκο‐
μίζει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 
6α. Εκκρεμεί σε βάρος του ομογενή από την πρώην ΕΣΣΔ απόφαση ανάκλησης ελληνικής ιθα‐
γένειας, ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση 
απόφασης, εκτελεί την περίπτωση χρήσης «Ανάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής  Ιθαγέ‐
νειας».   
7α. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απόκτησης ελληνικής  ιθαγένειας, ο αρμόδιος υπάλληλος 
της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση απόφασης,  εκτελεί την περί‐
πτωση χρήσης «Ανάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας». 
S1.3α: Εντοπίστηκε αλλοίωση στα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο ομογενής στην αίτηση 
του, ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση α‐
πόφασης, εκτελεί την περίπτωση χρήσης «Ανάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένει‐
ας».   
9α. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απόκτησης ελληνικής  ιθαγένειας, ο αρμόδιος υπάλληλος 
της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση απόφασης,  εκτελεί την περί‐
πτωση χρήσης «Ανάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας».   

 
Προαπαιτούμενα (Preconditions) – Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά:  

1. Να είναι ενήλικος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας, 
2. Να μην έχει την ελληνική ιθαγένεια βάσει των συνθηκών Άγκυρας και Λωζάνης, 
3. Να διαθέτει γονέα που έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια λόγω γέννησης. 

Κατάταξη ομογενή στις ένοπλες δυνάμεις: 
4. Να καταταχθεί στις ένοπλες δυνάμεις ως εθελοντής σε καιρό επιστράτευσης ή πολέμου. 

Τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας, 
5. Να είναι ανήλικο και άγαμο, ο γονέας του οποίου  έχει αποκτήσει  την  ελληνική  ιθαγένεια 

λόγω κατάταξης στις ένοπλες δυνάμεις. 
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Δικαι
ολο
γητι
κό 
Ειδι
κής  
Περί
πτω
σης; 

Α
ντί
γρα
φο; 

Σχόλια 

1.   Αίτηση  απόκτησης 
ελληνικής  ιθαγένει‐
ας  

Αίτηση  ‐  Για αίτηση   ΟΧΙ  ΟΧΙ   

2.   Δήλωση  απόκτησης 
ελληνικής  ιθαγένει‐
ας  

Δήλωση 
 

‐  Για αίτηση   ΟΧΙ  ΟΧΙ   

3.   Πιστοποιητικό  γέν‐
νησης  ή  σε  περί‐
πτωση  ανυπαρξίας 
του,  πιστοποιητικό 
βάπτισης  

Πιστο‐
ποιητικό 

Δήμος ή 
Κοινότη‐
τα που 
ανήκει 
στην 

ελληνική 
επικρά‐
τεια ή 
από 

αλλοδα‐
πή χώρα 

1 
 

ΟΧΙ  ΟΧΙ   
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4.   Πιστοποιητικό  εγ‐
γραφής  του  πατέ‐
ρα/προγόνου  σε 
μητρώο  αρρένων 
και  μητέ‐
ρας/προγόνου  σε 
Δημοτολόγιο  ή  ο‐
ποιαδήποτε  άλλα 
στοιχεία  αποδει‐
κνύουν  την  ελληνι‐
κή  καταγωγή  (πι‐
στοποιητικό  γέννη‐
σης  και  γάμου  του 
ίδιου  και  των  προ‐
γόνων  του,  στρατι‐
ωτικό  βιβλιάριο, 
εσωτερικό  βιβλιά‐
ριο,  πιστοποιητικό 
αναγνώρισης  πα‐
τρότητας,  πράξη 
υιοθεσίας  ή  οποιο‐
δήποτε  άλλο  έγ‐
γραφο  ή  στοιχείο, 
βεβαίωση  απόκτη‐
σης  ελληνικής  ιθα‐
γένειας  γονέα  λόγω 
κατάταξης  του  στις 
ένοπλες δυνάμεις)  

Πιστο‐
ποιητικό 

Δήμος ή 
Κοινότη‐
τα της 
ελληνι‐
κής επι‐
κράτειας 

Διαπίστω‐
ση ύπαρξης 
γονέα με 
ελληνική 
ιθαγένεια  

3,5 

ΟΧΙ  ΟΧΙ   

5.   Υπεύθυνη  δήλωση 
ότι  δεν  έχει  απο‐
κτήσει  ελληνική 
ιθαγένεια βάσει των 
συνθηκών  Άγκυρας 
και Λωζάνης και δεν 
είναι  γραμμένος  σε 
Δήμο  της  ελληνικής 
επικράτειας  

Δήλωση  ‐  2  ΟΧΙ  ΟΧΙ    

6.   Πιστοποιητικό  κα‐
τάταξης  στις  ένο‐
πλες δυνάμεις 

Πιστο‐
ποιητικό 

Στρατο‐
λογία 

4  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

7.   Πιστοποιητικό  οι‐
κογενειακής  κατά‐
στασης του αλλοδα‐
πού/ομογενή/παιδι
ού/γονέα/προγόνο
υ  

Πιστο‐
ποιητικό 

Φορέας 
του εξω‐
τερικού 

3,5  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

8.   Ληξιαρχική  πράξη 
γάμου  αλλοδαπού 
/ομογενή  γονέα/ 
προγόνου  

Πιστο‐
ποιητικό 

Δήμος 
που 
ανήκει 
στην 

ελληνική 
επικρά‐
τεια ή 
ειδικό 
Ληξιαρ‐
χείο 

Αθηνών 
ή φορέας 
του εξω‐
τερικού 

3,5  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

 
Δικαιολογητικά εντός της Δημόσιας Διοίκησης:  

Α/Α  Τίτλος  Δι
καιολογητι
κού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 
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1.               

 
Κόστος παροχής υπηρεσίας για τον πελάτη: Κανένα 

Μέγιστος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: Δεν ορίζεται 

Μέσος αναμενόμενος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: 1 χρόνος 

Ισχύοντα μετά την εκτέλεση/Αποτέλεσμα  (Postconditions): Ο ομογενής έχει αποκτήσει πλέον 
την ελληνική ιθαγένεια και μπορεί να προβεί στην έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 

Σχόλια: 

Πίνακας 23: Περιγραφή υπηρεσίας "Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς της πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση 

απόφασης" 

5.2.1.2.5 Απόκτηση  ελληνικής  ιθαγένειας  από  ομογενείς  εκτός  των  χωρών 

της πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση απόφασης 

Τελευταία διάκριση της υπηρεσίας απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας αποτελεί αυτή των 

ομογενών  εκτός  των  χωρών  της  πρώην  ΕΣΣΔ  με  έκδοση  απόφασης  και  ανιθαγενών. 

Στην υπηρεσία αυτή υποβάλουν αίτηση ομογενείς εκτός χωρών της πρώην ΕΣΣΔ, δηλα‐

δή: 

 Ομογενείς από Β. Ήπειρο, Ρουμάνια, Βουλγαρία, ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδά, Νότιο Α‐

μερική,  

 Τέκνα Ελλήνων,  

 Κατάταξη ομογενών στις ένοπλες δυνάμεις,  

 Γέννηση στην Ελλάδα,  

 Αναγνώριση ή υιοθεσία τέκνων,  

 Έλληνες της Ανατολής και  

 Ανιθαγενείς, συγκεκριμένα αθίγγανους γεννημένους στην Ελλάδα.  

Στην υπηρεσία αυτή η ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, εκτός της περίπτωσης των πολιτικών προσφύγων 

όπου ο φάκελος προωθείται στο ΥΠΕΣΔΔΑ, έχει την ευθύνη και εποπτεία όλης της δια‐

δικασίας, συλλέγει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, ελέγχει εάν πληρούνται οι προϋ‐

ποθέσεις και προφέρει το αποτέλεσμα της υπηρεσίας.  



 Σελίδα 118  

 

 

 

Σχήμα  17: Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς εκτός των χωρών της πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση από

φασης 

Τίτλος:  Απόκτηση  Ελληνικής  ιθαγένειας  από 
ανιθαγενή  ή  ομογενή  εκτός  των  χωρών  της 
πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση απόφασης 

ID: 7  Επίπεδο  σπουδαιότητας:  Υ‐
ψηλό 
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Αποδέκτης  (Actor):  Ανιθαγενής  ή  Ομογε‐
νής  ο  οποίος  επιθυμεί  να  αποκτήσει  την 
ελληνική ιθαγένεια. 

Τύπος υπηρεσίας: Λεπτομερής, πραγματική 

Περιγραφή: Η υπηρεσία αυτή εκτελείται στην περίπτωση που ανιθαγενής γεννημένος στην Ελλά‐
δα ή ομογενής εκτός των χωρών τις πρώην ΕΣΣΔ επιθυμεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια. 
 
Φορέας: ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 

Εκροή: Απόφαση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας 
 
 

Εμπλεκόμενοι/Ρόλοι (Stakeholders):   
 
#  Εμπλεκόμενος  Περιγραφή  Ρόλος 

1.   Ομογενής/Ανιθαγενής  Επιθυμεί  να  αποκτήσει  την 
ελληνική ιθαγένεια. 

Πελάτης. 

2.   ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Η υπηρεσία της Δημόσιας Διοί‐
κησης  που  εκτελεί  όλους  τους 
ρόλους  του  φορέα  Δημόσιας 
Διοίκησης  και  προσφέρει  το 
αποτέλεσμα της υπηρεσίας. 

Front‐office:  έχει  το  ρόλο  του  γρα‐
φείου  επαφής  με  τον  αποδέκτη  της 
υπηρεσίας  για  την  παραλαβή  της 
αίτησης και τον δικαιολογητικών και 
για  την  παράδοση  του  αποτελέσμα‐
τος. 
Γενική  ευθύνη  της  υπηρεσίας  (ευθύ‐
νη  και  την  εποπτεία  όλης  της  διαδι‐
κασίας,  ο  κύριος  διεκπεραιωτής  της 
υπηρεσίας  και  ο  φορέας  που  προ‐
σφέρει  το  αποτέλεσμα  της  υπηρεσί‐
ας). 

3.   Προξενείο  Η υπηρεσία της Δημόσιας Διοί‐
κησης που εκτελεί το ρόλο του 
γραφείου  υποδοχής  αιτήσεων 
και  αποδοχής  του  αποτελέ‐
σματος  της  υπηρεσίας  στην 
περίπτωση  κατά  την  οποία  ο 
ομογενής  ή  ανιθαγενής  διαμέ‐
νει στο εξωτερικό. 

Front office: έχει το ρόλο του γραφεί‐
ου επαφής με τον αποδέκτη της υπη‐
ρεσίας για την παραλαβή της αίτησης 
κατά την έναρξη της διαδικασίας. 
Επίσης  είναι  φορέας  κοινοποίησης, 
καθώς  ενημερώνεται  από  την 
ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  για  την  κτήση  της  ιθα‐
γένειας του ομογενή ή ανιθαγενή.  

4.   Ιντερπόλ  Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των 
δικαιολογητικών  που  προσκό‐
μισε ο ομογενής. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της 
υπηρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα: 
έλεγχος γνησιότητας προσκομιζόμε‐
νων δικαιολογητικών. 

5.   ΥΕΕΒΕ  Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των 
δικαιολογητικών  που  προσκό‐
μισε ο ομογενής. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της 
υπηρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα: 
έλεγχος γνησιότητας προσκομιζόμε‐
νων δικαιολογητικών. 

6.   Ειδικό  Ληξιαρχείο 
Αθηνών 

Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των 
δικαιολογητικών  που  προσκό‐
μισε ο ομογενής. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της 
υπηρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα: 
έλεγχος γνησιότητας προσκομιζόμε‐
νων δικαιολογητικών. 

7.   Κρατική ασφάλεια    Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της 
υπηρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα: 
ελέγχει την περίπτωση αποστέρησης 
ελληνικής καταγωγής του Έλληνα 
προγόνου του ομογενή. 

8.   ΥΠΕΣΔΔΑ  Η υπηρεσία της Δημόσιας Διοί‐
κησης  η  προσφέρει  το  αποτέ‐
λεσμα  της  υπηρεσίας  στην 
περίπτωση  πολιτικών  προ‐
σφύγων,  Τούρκων  υπηκόων  ή 
Ελλήνων  της  Ανατολής  γραμ‐
μένων σε προξενικό αρχεία της 
χώρας τους. 

Γενική ευθύνη της υπηρεσίας (ευθύ‐
νη και την εποπτεία όλης της διαδι‐
κασίας, ο κύριος διεκπεραιωτής της 
υπηρεσίας και ο φορέας που προ‐
σφέρει το αποτέλεσμα της υπηρεσί‐
ας). 
Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

9.   Δήμος  Ενημερώνεται  για  την  ολοκλή‐
ρωση  εκτέλεσης  της  υπηρεσί‐
ας. 

Επίσης  είναι  φορέας  κοινοποίησης, 
καθώς  ενημερώνεται  από  την 
ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  για  την  κτήση  της  ιθα‐
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γένειας του ομογενή ή ανιθαγενή και 
τον εγγράφει στο δημοτολόγιο του. 

10.   Υπουργείο  Δημόσιας 
Τάξης/Τμήμα  Ομογε‐
νών/Ιθαγένειας 

Ενημερώνεται  για  την  ολοκλή‐
ρωση  εκτέλεσης  της  υπηρεσί‐
ας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

11.   Διεύθυνση Ασφαλείας/ 
Διεύθυνση Αλλοδαπών 

Ενημερώνεται  για  την  ολοκλή‐
ρωση  εκτέλεσης  της  υπηρεσί‐
ας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

12.   Νομαρχιακή  Αυτοδιοί‐
κηση  

Ενημερώνεται  για  την  ολοκλή‐
ρωση  εκτέλεσης  της  υπηρεσί‐
ας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

 
 
 
 

Κανάλια επικοινωνίας: 
 

#  Φορέας  Κανάλι   Φορά Επικοινωνίας 
1.   ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Αυτοπροσώπως  Αμφίδρομα  
 
 
Αφορμή/Περιοδικότητα (Trigger): Ο ανιθαγενής ή ομογενής υποβάλλει αίτηση απόκτησης ελλη‐
νικής ιθαγένειας, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. Δικαιολογητικά). 
 
Τύπος: Η απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας δεν απαιτείται από άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκη‐
σης, την επιλέγει ο ομογενής ή ανιθαγενής. Η υπηρεσία αυτή έχει αυταξία, συνεπώς είναι εξωστρε‐
φής. 
Σχέσεις: 

Συσχέτιση (Association): Ομογενής ή Ανιθαγενής, ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, Ιντερπόλ, ΥΕΕΒΕ, Ειδικό Ληξι‐
αρχείο  Αθηνών,  Κρατική  Ασφάλεια,  Δήμος,  Προξενείο,  ΥΠΕΣΔΔΑ,  Υπουργείο  Δημόσιας  Τά‐
ξης/Τμήμα  Ομογενών/Ιθαγένειας,  Διεύθυνση  Ασφαλείας  Θεσσαλονίκης/Διεύθυνση  Αλλοδα‐
πών, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης. 
Περίληψη (Include):    
Επέκταση (Extend): Ανάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας 
Γενίκευση (Generalization):   

Νόμοι: 3284/2004 

Κανονική Ροή (Normal flow): 
1. Ο ομογενής ή ανιθαγενής υποβάλλει αίτηση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας στην 

ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. Δικαιολογητικά). 
2. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις ομογενών εκτός της πρώην ΕΣΣΔ, 

παραλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά από τον αιτούντα ομογενή ή ανιθαγενή ή 
το Προξενείο.  

3. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις ομογενών εκτός της πρώην ΕΣΣΔ, 
ελέγχει αν τα δικαιολογητικά του ομογενή ή ανιθαγενή είναι πλήρη. 

4. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ στη γραμματεία πρωτοκολλεί την αίτηση απόκτη‐
σης ελληνικής ιθαγένειας και δημιουργεί το φάκελο του ομογενή ή ανιθαγενή. 

5. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις ομογενών εκτός της πρώην ΕΣΣΔ, 
ελέγχει αν εκκρεμεί σε βάρος του ομογενή απόφαση ανάκλησης ελληνικής ιθαγένειας από 
τη σχετική λίστα των ανακλήσεων. 

6. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις ομογενών εκτός της πρώην ΕΣΣΔ, 
ελέγχει αν ο ομογενής ή ανιθαγενής πληροί τις προϋποθέσεις απόκτησης της ελληνικής ι‐
θαγένειας βάσει των διατάξεων του νόμου (βλ. Προϋποθέσεις).  

7. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις ομογενών εκτός της πρώην ΕΣΣΔ, 
ελέγχει την εγκυρότητα των δικαιολογητικών που προσκόμισε ο ομογενής ή ανιθαγενής.   

Σε περίπτωση υπόνοιας πλαστότητας, εκτελείται η υποροή S‐1. 
8. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, για τις περιπτώσεις ομογενών εκτός της πρώην 

ΕΣΣΔ,  ελέγχει αν υπάρχει περίπτωση αποστέρησης ιθαγένειας του προγόνου του ομογενή 
υποβάλλοντας έγγραφο ερώτημα στην κρατική ασφάλεια, το οποίο προηγουμένως πρωτο‐



 Σελίδα 121  

 

κολλείται. Το ερώτημα στην κρατική ασφάλεια υποβάλλεται για ομογενείς οι οποίοι 
προέρχονται από χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ (πρώην Τσεχοσλοβακία, Εσθονία, 
Λετονία, Πολωνία, Λιθουανία, Λευκορωσία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, 
Ουκρανία, πρώην ανατολική Γερμανία) καθώς και Αλβανία, Γιουγκοσλαβία, Αρμενία, Ρωσί‐
α, Ισραήλ.  

9. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, για τις περιπτώσεις ομογενών εκτός της πρώην 
ΕΣΣΔ, παραλαμβάνει τη γνωμοδότηση της Κρατικής Ασφάλειας, δεν τίθεται θέμα αποστέ‐
ρησης της ελληνικής ιθαγένειας του προγόνου.  

10. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς εκτός της πρώην ΕΣΣΔ, κάνει ενδε‐
λεχή έλεγχο πλήρωσης προϋποθέσεων βάσει των διατάξεων του νόμου.  

11. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς εκτός της πρώην ΕΣΣΔ, εκδίδει την 
απόφαση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας και την εντολή δημοτολόγησης του ομογενή ή 
ανιθαγενή. 

12. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ της γραμματείας αποστέλλει την εντολή δημοτο‐
λόγησης του ομογενή και των ανήλικων τέκνων του, όταν υπάρχουν, στο δήμο κατοικίας 
του μαζί με την απόφαση. 

13. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ της γραμματείας κοινοποιεί την εντολή δημοτολό‐
γησης σε ΥΠΕΣΔΔΑ, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης/Τμήμα Ομογενών/Ιθαγένειας, Διεύθυνση 
Ασφαλείας /Διεύθυνση Αλλοδαπών, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στον ενδιαφερόμενο.   

Υπόροές (subflows): 
S1: Έλεγχος εγκυρότητας δικαιολογητικών   
1. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις ομογενών εκτός της πρώην ΕΣΣΔ, 

επικοινωνεί εγγράφως με την Ιντερπόλ, την ΥΕΕΒΕ ή το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, για δι‐
ασταύρωση των στοιχείων, έγγραφο το οποίο προηγουμένως πρωτοκολλείται.  

2. Η  Ιντερπόλ,  η ΥΕΕΒΕ ή  το Ειδικό  Ληξιαρχείο Αθηνών  ελέγχουν  την  εγκυρότητα και  απο‐
στέλλουν τη γνωμοδότηση τους. 

3. Τα δικαιολογητικά είναι έγκυρα. 
Ροές κατά εξαίρεση (Exceptional flows): 

1α. Ο ομογενής ή ανιθαγενής διαμένει στο εξωτερικό και υποβάλλει αίτηση απόκτησης της ελ‐
ληνικής  ιθαγένειας στην Προξενική Αρχή  της  χώρας διαμονής  του.  Ο Πρόξενος αποστέλλει  το 
φάκελο στην ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, μαζί με σχετική έκθεση στην οποία τεκμηριώνει την ιδιότητα του αι‐
τούμενου ως ομογενούς.  
3α. Τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη. Ο ομογενής ή ανιθαγενής προσκομίζει τα δικαιολογητι‐
κά που απαιτούνται. 
5α. Εκκρεμεί σε βάρος  του ομογενή απόφαση ανάκλησης  ελληνικής  ιθαγένειας,  η αίτηση  του 
ομογενή απορρίπτεται.  
6α.  Δεν πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  απόκτησης  ελληνικής  ιθαγένειας,  η  αίτηση  του ομογενή 
απορρίπτεται. 
S1.3α: Εντοπίστηκε αλλοίωση στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, ο αρμόδιος υπάλληλος της 
ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις ομογενών εκτός της πρώην ΕΣΣΔ εκτελεί την περίπτωση χρήσης 
«Ανάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας».   
8α. Για περιπτώσεις ανιθαγενών, ομογενών από ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Β. Αμερική, τέκνων 
Ελλήνων, αλλοδαπών τέκνων υιοθετημένων από Έλληνες,  τέκνων που  έχουν αναγνωριστεί  ε‐
κούσια ή με δικαστική απόφαση από Έλληνα, ειδικές περιπτώσεις συζύγων, αλλοδαπών γεννη‐
μένων στην Ελλάδα, Μουσουλμάνων από ανταλλαγή πληθυσμών βάσει της συνθήκης της Άγκυ‐
ρας  και αθίγγανων,  Ελλήνων  της Ανατολής  γραμμένων σε προξενικό  μητρώο της  χώρας  τους 
και μητρώα αρρένων της Ελλάδας, ομογενών εκτός των χωρών της πρώην ΕΣΣΔ που έχουν κα‐
ταταγεί στις ένοπλες δυνάμεις, δεν γίνεται ερώτημα στην Κρατική Ασφάλεια.  
9α. Ο Έλληνας πρόγονος του ομογενή έχει αποστερηθεί  την  ελληνική  ιθαγένεια,  δηλαδή ήταν 
πολιτικός  προσφύγων  ή  Τούρκος  υπήκοος  ή  Έλληνας  της  Ανατολής  γραμμένος  σε  προξενικό 
αρχεία  της  χώρας  του.  Ο  υπάλληλος  της  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  για  περιπτώσεις  ομογενών  εκτός  της 
ΕΣΣΔ αποστέλλει το φάκελο στο ΥΠΕΣΔΔΑ, όπου κάνει ενδελεχή έλεγχο πλήρωσης προϋποθέ‐
σεων βάσει των διατάξεων του νόμου.   
10α. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας, ο αρμόδιος υπάλληλος 
της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  για  ομογενείς  από  τη  πρώην  ΕΣΣΔ  με  έκδοση  απόφασης,  εκτελεί  την  περί‐
πτωση χρήσης «Ανάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας».  
11α. Αφορά περιπτώσεις  πολιτικών  προσφύγων  ή  Τούρκων  υπηκόων.  Το  ΥΠΕΣΔΔΑ,  εκδίδει 
την απόφαση κτήσης ελληνικής ιθαγένειας και τη κοινοποιεί στη ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ. 
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Προαπαιτούμενα (Preconditions) – Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά:  
1) Ύπαρξη Έλληνα προγόνου: 

α)  να  έχει Έλληνα πρόγονο  γραμμένο σε  δημοτολόγιο  ή  μητρώο αρρένων  (στην περίπτωση 
αυτή ο ομογενής χρειάζεται να προσκομίσει δικαιολογητικά για το πρόγονο του μέχρι να φτά‐
σει το γενεαλογικό δέντρο στον ομογενή που υποβάλλει την αίτηση και στα παιδιά αυτού, δη‐
λαδή πιστοποιητικό γέννησης, γάμου, οικογενειακής κατάστασης), 
β) να έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια (ο πρόγονος). 

2) Αναγνώριση αλλοδαπού τέκνου: 
α) να έχει αναγνωριστεί επίσημα από Έλληνα, 
β) να είναι ανήλικο και άγαμο κατά την αναγνώριση του, 
γ) η αναγνώριση του αλλοδαπού να έχει γίνει πριν τις 10‐11‐2004. 

3) Υιοθεσία αλλοδαπού από Έλληνα: 
α) να είναι ανήλικος κατά την υιοθεσία του,  
β) να έχει γίνει νόμιμα υιοθεσία, 
γ) η υιοθεσία του αλλοδαπού να έχει γίνει πριν τις 10‐11‐2004. 

4) Κατάταξη ομογενή στις ένοπλες δυνάμεις: 
α) να καταταχθεί στις ένοπλες δυνάμεις ως εθελοντής σε καιρό επιστράτευσης ή πολέμου. 

5) Τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας, 
α) να έχει γεννηθεί πριν από την 16‐7‐1982 (αναγνώριση πολιτικού γάμου), από γονείς οι ο‐
ποίοι έχουν τελέσει πολιτικό γάμο, ή 
β) να έχει γεννηθεί πριν από την 8‐5‐1984 (αναγνώριση ισότητας των δυο φύλων), από Ελλη‐

νίδα μητέρα, 
γ) ανήλικο και άγαμο, ο γονέας του οποίου έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια λόγω κατά‐
ταξης στις ένοπλες δυνάμεις. 

6) Μουσουλμάνος από ανταλλαγή πληθυσμών βάσει της συνθήκης Άγκυρας ή ανιθαγενής: 
α) να έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. 

7) Έλληνας της Ανατολής: 
α) να είναι εγγραμμένος σε Προξενικό μητρώο, 
β) να είναι εγγραμμένος σε ελληνικό μητρώο αρρένων. 

8) Αναγνωρισμένος πολιτικός πρόσφυγας ή ανιθαγενής: 
α) να έχει συμπληρώσει πενταετής διαμονή στην Ελλάδα κατά την τελευταία δωδεκαετία πριν 
την υποβολή της αίτησης. 
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1.   Αίτηση  απόκτησης 
ελληνικής  ιθαγένει‐
ας  

Αίτηση  ‐  Για αίτηση   ΟΧΙ  ΟΧΙ   

2.   Δήλωση  απόκτησης 
ελληνικής  ιθαγένει‐
ας  

Δήλωση 
 

‐  Για αίτηση   ΟΧΙ  ΟΧΙ   

3.   Πιστοποιητικό  γέν‐
νησης  ομογε‐
νή/κατιόντα/ανήλι
κων  τέ‐
κνων/προγόνου 
επικυρωμένο με την 
επισημείωση  της 
Σύμβασης  της  Χά‐
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γης ή, σε περίπτωση 
ανυπαρξίας  τούτου, 
πιστοποιητικό  βά‐
πτισης του ίδιου και 
των  ανήλικων  τέ‐
κνων  σε  περίπτωση 
που υπάρχουν. 
Εάν  ο  αλλοδαπός 
είναι  πρόσφυγας 
και  αδυνατεί  να 
προσκομίσει  πιστο‐
ποιητικό γέννησης ή 
βάπτισης,  αρκεί  η 
προσκόμιση  της 
απόφασης  του  Υ‐
πουργού  Δημόσιας 
Τάξης  με  την  οποία 
αναγνωρίζεται  ως 
πολιτικός  πρόσφυ‐
γας. 

από 
αλλοδα‐
πή χώρα 

4.   Ειδικό  δελτίο  ομο‐
γενούς  σε  περίπτω‐
ση  που  ο  ομογενής 
διαμένει  στην Ελλά‐
δα  (ειδικό  δελτίο 
ταυτότητας  ομογε‐
νούς,  δελτίο  ταυτό‐
τητας  ανιθαγενούς, 
δελτίο  πολιτικού 
πρόσφυγα  από  το 
ΥΠΕΣΔΔΑ  με  το 
οποίο  του  χορηγεί‐
ται πολιτικό άσυλο) 

Ταυτο‐
ποίηση 

Ελληνική 
Αστυνο‐
μία/ 

ΥΠΕΣΔ‐
ΔΑ 
 

1α  ΝΑΙ  ΝΑΙ    

5.   Πιστοποιητικό  οι‐
κογενειακής  κατά‐
στασης του αλλοδα‐
πού/ομογενή/παιδι
ού/γονέα/προγόνο
υ  

Πιστο‐
ποιητικό 

Φορέας 
του εξω‐
τερικού 

Για τη δια‐
πίστωση 
ύπαρξης 
τέκνων και 
άντλησης 
ιδιότητας 
του ομογε‐

νούς 
2α,3β,5α,5β

,5γ 

ΝΑΙ  ΟΧΙ    

6.   Ληξιαρχική  πράξη 
γάμου  αλλοδαπού 
/ομογενή  γονέα/ 
προγόνου  

Πιστο‐
ποιητικό 

Δήμος 
που 
ανήκει 
στην 

ελληνική 
επικρά‐
τεια ή 
ειδικό 
Ληξιαρ‐
χείο 

Αθηνών 
ή φορέας 
του εξω‐
τερικού 

Διαπίστω‐
ση οικογε‐
νειακής 
κατάστα‐

σης 
1α,2α,3β, 
5α,5β,5γ 

ΝΑΙ  ΟΧΙ   

7.   Υπεύθυνη  δήλωση 
για τους γάμους που 
έχει  τελέσει  και  το 
βαθμό αυτών   

Δήλωση  ‐  Αριθμός 
γάμων που 
έχει τελέσει  

ΝΑΙ  ΟΧΙ   

8.   Βεβαίωση εγγραφής 
του  πατέ‐
ρα/προγόνου  σε 
μητρώο  αρρένων 
και  μητέ‐
ρας/προγόνου  σε 
Δημοτολόγιο  ή  ο‐
ποιαδήποτε  άλλα 
στοιχεία  αποδει‐
κνύουν  τη  ελληνική 
καταγωγή  (πιστο‐
ποιητικό  γέννησης 

Πιστο‐
ποιητικό 

Δήμος ή 
Κοινότη‐
τα της 
ελληνι‐
κής επι‐
κράτειας 

Διαπίστω‐
ση ομογε‐
νειακής 
ιδιότητας  
1α,2α,3α,7β
,5α,5β,5γ 

ΝΑΙ  ΟΧΙ   
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και  γάμου του  ίδιου 
και  των  προγόνων 
του,  στρατιωτικό 
βιβλιάριο,  εσωτερι‐
κό  βιβλιάριο,  πι‐
στοποιητικό  ανα‐
γνώρισης  πατρότη‐
τας,  πράξη  υιοθεσί‐
ας  ή  οποιοδήποτε 
άλλο  έγγραφο  ή 
στοιχείο,  βεβαίωση 
απόκτησης  ελληνι‐
κής  ιθαγένειας  γο‐
νέα λόγω κατάταξης 
του  στις  ένοπλες 
δυνάμεις)  

9.   Ληξιαρχική  πράξη 
εγγραφής προγόνου 

Πιστο‐
ποιητικό 

Ειδικό 
Ληξιαρ‐
χείο 

Αθηνών 

1α  ΝΑΙ 
 

ΟΧΙ   

10.   Αίτηση  ή  διαβιβα‐
στικό/απόφαση 
καθαρισμού  ιθαγέ‐
νειας γονέα  

Άλλο  Φορέας 
απόδο‐
σης ιθα‐
γένειας 

1β,2α,3β  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

11.   Πράξη  εκούσιας 
αναγνώρισης  

Άλλο  Συμβο‐
λαιο‐
γράφου 
ή βεβαί‐
ωση 

Έλληνα 
προξένου 
ή Ειδικό 
Ληξιαρ‐
χείο 

Αθηνών 

2α   ΝΑΙ  ΟΧΙ   

12.   Ληξιαρχική  πράξη 
γέννησης  τέκνου 
στην  οποία  φαίνε‐
ται  η  πράξη  ανα‐
γνώρισης του 

Πιστο‐
ποιητικό 

Ειδικό 
Ληξιαρ‐
χείο 

Αθηνών  

2β  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

13.   Πιστοποιητικό  ανα‐
γνώρισης  τέκνου 
στο  οποίο  αναγρά‐
φεται  η  ημερομηνία 
αναγνώρισης  

Πιστο‐
ποιητικό 

Ελληνι‐
κός φο‐
ρέας  

2γ  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

14.   Ληξιαρχική  πράξη 
γέννησης  από  το 
βιβλίο  εκθέσεων 
Ληξιάρχου  όπου 
φαίνεται  η  αναγνώ‐
ριση 

Πιστο‐
ποιητικό 

Προξε‐
νείο  

2α   ΝΑΙ  ΟΧΙ   

15.   Απόφαση  επίδοσης 
υιοθεσίας  στην 
οποία  αναγράφεται 
η  ημερομηνία  υιο‐
θεσίας  

Πιστο‐
ποιητικό 

Δικαστι‐
κές αρ‐
χές ή 
έκδοση 
από 
φορέα 
του εξω‐
τερικού 
και δεδι‐
κασμένο 
στην 
Ελλάδα   

3β, 3γ  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

16.   Πιστοποιητικό  ότι 
δεν  έχει  ασκηθεί 
ένδικο  μέσο  στην 
υιοθεσία   

Πιστο‐
ποιητικό 

Γραμμα‐
τεία 

Πρωτο‐
δικών 

3β  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

17.   Πιστοποιητικό  τε‐
λεσιδικίας  

Πιστο‐
ποιητικό 

Δικαστι‐
κές αρ‐
χές 

3β  ΝΑΙ  ΝΑΙ   

18.   Πιστοποιητικό  γέν‐
νησης  τέκνου  με 

Πιστο‐
ποιητικό 

Φορέας 
του εξω‐

3α  ΝΑΙ  ΟΧΙ   
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βάσει  τα  πραγματι‐
κά του στοιχεία  

τερικού  

19.   Ληξιαρχική  πράξη 
γέννησης  τέκνου  με 
ελληνικά στοιχεία   

Πιστο‐
ποιητικό 

Δήμος ή 
Κοινότη‐
τα εγ‐
γραφής  

3α  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

20.   Υπηρεσιακή  βεβαί‐
ωση  πιστοποίησης 
αληθινών ονομάτων 
γονέων  (σε  περί‐
πτωση  που  χρησι‐
μοποιηθούν  ψευ‐
δώνυμα) 

Πιστο
ποιη‐
τικό 

Δικαστι‐
κές αρ‐
χές   

3β  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

21.   Πιστοποιητικό  κα‐
τάταξης  στις  ένο‐
πλες δυνάμεις 

Πιστο‐
ποιητικό 

Στρατο‐
λογία 

4α  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

22.   Ληξιαρχική  πράξη 
γέννησης  με  δικα‐
στική απόφαση 

Πιστο‐
ποιητικό 

Δικαστι‐
κές αρ‐
χές   

6α  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

23.   Βεβαίωση εγγραφής 
σε  προξενικό  μη‐
τρώο  

Πιστο‐
ποιητικό 

Προξε‐
νείο 

7α  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

24.   Αντίγραφο  διαβα‐
τηρίου,  βεβαιώσεις 
φοίτησης  του  στην 
πρωτοβάθμια  και 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση,  τυχόν 
τίτλος/οι  σπουδών 
του,  βεβαίωση  ερ‐
γοδότη,  και  ασφα‐
λιστικού  φορέα, 
βιβλιάρια  ενσήμων 
στην  περίπτωση 
που εργάζεται. 

Ταυτο‐
ποίηση 

Ελληνι‐
κός φο‐
ρείς 

 

8α  ΝΑΙ  ΝΑΙ   

 
Δικαιολογητικά εντός της Δημόσιας Διοίκησης:  

Α/Α  Τίτλος  Δι
καιολογητι
κού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

1.               

 

 
Κόστος παροχής υπηρεσίας για τον πελάτη: Κανένα 

Μέγιστος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: Δεν ορίζεται 

Μέσος αναμενόμενος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: 1 χρόνος 

Ισχύοντα μετά την εκτέλεση/Αποτέλεσμα (Postconditions): Ο ομογενής ή ανιθαγενής έχει απο‐
κτήσει πλέον την ελληνική ιθαγένεια και μπορεί να προβεί στην έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυ‐
τότητας. 
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Σχόλια: 

Πίνακας 24: Περιγραφή υπηρεσίας "Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς εκτός των χωρών της πρώ

ην ΕΣΣΔ με έκδοση απόφασης" 

5.2.1.3 Ανάκτηση ελληνικής ιθαγένειας 

Στην  ενότητα  αυτή  περιγράφεται  η  υπηρεσία  ανάκτησης  της  ελληνικής  ιθαγένειας,  η 

οποία  απευθύνεται  σε  αλλοδαπούς  πρώην Έλληνες  οι  οποίοι  είτε  έχουν  απολέσει  την 

ελληνική ιθαγένεια λόγω γάμου με αλλοδαπό, είτε λόγω αναγνώρισης τους από αλλοδα‐

πό. 

 

Σχήμα  18: Ανάκτηση ελληνικής ιθαγένειας 

Τίτλος: Ανάκτηση Ελληνικής ιθαγένειας  ID: 8  Επίπεδο σπουδαιότητας: 
Υψηλό 

Αποδέκτης (Actor): Αλλοδαπός πρώην 
Έλληνας (Αλλοδαπή/πρώην Ελληνίδα ή 
τέκνο Ελληνίδας). 

Τύπος υπηρεσίας: Λεπτομερής, πραγματική 
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Περιγραφή: Η υπηρεσία αυτή εκτελείται στην περίπτωση που αλλοδαπός πρώην Έλληνας (Αλλο‐
δαπή/πρώην Ελληνίδα ή τέκνο Ελληνίδας) επιθυμεί να ανακτήσει την ελληνική ιθαγένεια. Πρόκει‐
ται για αλλοδαπή πρώην ελληνίδα η οποία έχει απωλέσει την ελληνική ιθαγένεια λόγω γάμου της με 
αλλοδαπό ή τέκνο ελληνίδας το οποίο αναγνωρίστηκε από αλλοδαπό. 
 
Φορέας: ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 

Εκροή: Απόφαση ανάκτησης ελληνικής ιθαγένειας 
 
 

Εμπλεκόμενοι/Ρόλοι (Stakeholders):   
 
#  Εμπλεκόμενος  Περιγραφή  Ρόλος 

1.   Αλλοδαπός πρώην 
Έλληνας (Αλλοδα‐
πή/πρώην Ελληνίδα 
ή τέκνο Ελληνίδας) 

Επιθυμεί να ανακτήσει την 
ελληνική ιθαγένεια. 

Πελάτης. 

2.   ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Η υπηρεσία της Δημόσιας 
Διοίκησης που εκτελεί όλους 
τους ρόλους του φορέα Δη‐
μόσιας Διοίκησης και προ‐
σφέρει το αποτέλεσμα της 
υπηρεσίας. 

Front‐office: έχει το ρόλο του 
γραφείου επαφής με τον 
αποδέκτη της υπηρεσίας για την 
παραλαβή της αίτησης και τον 
δικαιολογητικών και για την 
παράδοση του αποτελέσματος. 
Γενική ευθύνη της υπηρεσίας 
(ευθύνη και την εποπτεία όλης της 
διαδικασίας, ο κύριος 
διεκπεραιωτής της υπηρεσίας και 
ο φορέας που προσφέρει το 
αποτέλεσμα της υπηρεσίας). 

3.   Προξενείο  Η υπηρεσία της Δημόσιας 
Διοίκησης που εκτελεί το 
ρόλο του γραφείου υποδο‐
χής αιτήσεων και αποδοχής 
του αποτελέσματος της υ‐
πηρεσίας στην περίπτωση 
κατά την οποία ο αλλοδα‐
πός πρώην Έλληνας διαμέ‐
νει στο εξωτερικό. 

Front office: έχει το ρόλο του γρα‐
φείου επαφής με τον αποδέκτη 
της υπηρεσίας για την παραλαβή 
της αίτησης κατά την έναρξη της 
διαδικασίας. 
Επίσης είναι φορέας 
κοινοποίησης, καθώς 
ενημερώνεται από την 
ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την ανάκτηση 
της ιθαγένειας του αλλοδαπoύ.  

4.   Ιντερπόλ  Ελέγχει την εγκυρότητα των 
δικαιολογητικών που προ‐
σκόμισε ο αλλοδαπός πρώ‐
ην Έλληνας. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της 
υπηρεσίας με ελεγκτικό χαρακτή‐
ρα: έλεγχος γνησιότητας προσκο‐
μιζόμενων δικαιολογητικών. 

5.   ΥΕΕΒΕ  Ελέγχει την εγκυρότητα των 
δικαιολογητικών που προ‐
σκόμισε ο αλλοδαπός πρώ‐
ην Έλληνας. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της 
υπηρεσίας με ελεγκτικό χαρακτή‐
ρα: έλεγχος γνησιότητας προσκο‐
μιζόμενων δικαιολογητικών. 

6.   Ειδικό Ληξιαρχείο 
Αθηνών 

Ελέγχει την εγκυρότητα των 
δικαιολογητικών που προ‐
σκόμισε ο αλλοδαπός πρώ‐
ην Έλληνας. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της 
υπηρεσίας με ελεγκτικό χαρακτή‐
ρα: έλεγχος γνησιότητας προσκο‐
μιζόμενων δικαιολογητικών. 

7.   Εισαγγελία  Ενημερώνεται, σε περίπτω‐
ση προσκόμισης πλαστών 
δικαιολογητικών, για τα 
στοιχεία του αλλοδαπού 
πρώην Έλληνα.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την 
ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για τα στοιχεία του 
αλλοδαπού πρώην Έλληνα. 

8.   ΥΠΕΣΔΔΑ  Ενημερώνεται για την ολο‐
κλήρωση εκτέλεσης της υ‐
πηρεσίας. 

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την 
ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας. 

9.   Δήμος  Ενημερώνεται για την ολο‐
κλήρωση εκτέλεσης της υ‐
πηρεσίας. 

Είναι φορέας κοινοποίησης, καθώς 
ενημερώνεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
για την ανάκτηση της ιθαγένειας του 
αλλοδαπού πρώην Έλληνα και τον 
επανεγγράφει στο δημοτολόγιο του. 

10.   Υπουργείο Δημόσι‐ Ενημερώνεται για την ολο‐ Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
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ας Τάξης/Τμήμα 
Ομογε‐
νών/Ιθαγένειας 

κλήρωση εκτέλεσης της υ‐
πηρεσίας.  

ενημερώνεται από την 
ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας. 

 
 
 
 

Κανάλια επικοινωνίας: 
 

#  Φορέας  Κανάλι   Φορά Επικοινωνίας 
1.   ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Αυτοπροσώπως  Αμφίδρομα  
 
 
Αφορμή/Περιοδικότητα (Trigger): Η αλλοδαπός πρώην Έλληνας (Αλλοδαπή/πρώην Ελληνίδα 
ή τέκνο Ελληνίδας) δηλώνει βούληση ανάκτησης ιθαγένειας υποβάλλοντας αίτηση ανάκτησης 
ιθαγένειας, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. Δικαιολογητικά). 
 

 
Τύπος: Η ανάκτηση Ελληνικής ιθαγένειας δεν απαιτείται από άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκη‐
σης. Η υπηρεσία αυτή έχει αυταξία, συνεπώς είναι εξωστρεφής. 
Σχέσεις: 

Συσχέτιση (Association): Αλλοδαπός πρώην Έλληνας (Αλλοδαπή/πρώην Ελληνίδα ή τέκνο Ελ‐
ληνίδας), ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, Προξενείο, Ιντερπόλ, ΥΕΕΒΕ, Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, Δήμος, ΥΠΕΣΔ‐
ΔΑ, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Εισαγγελία. 
Περίληψη (Include):    
Επέκταση (Extend): Ανάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας 
Γενίκευση (Generalization):   

Νόμοι: 3284/2004 

Κανονική Ροή (Normal flow): 
1. Ο αλλοδαπός πρώην Έλληνας υποβάλλει αίτηση και δικαιολογητικά (βλ. Δικαιολογητικά) 

στην ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ανάκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.  
2. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την παραλαβή των αιτήσεων, παραλαμβάνει 

την αίτηση του αλλοδαπού πρώην Έλληνα μαζί με τα δικαιολογητικά.  
3. Ο υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την παραλαβή των αιτήσεων, ελέγχει αν τα δικαιολογη‐

τικά του αλλοδαπού πρώην Έλληνα είναι πλήρη. 
4. Ο υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ στη γραμματεία, πρωτοκολλεί την αίτηση και δημιουργεί το 

φάκελο της αίτησης του αλλοδαπού πρώην Έλληνα.  
5. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, ελέγχει την εγκυρότητα των δικαιολογητικών που 

προσκόμισε ο αλλοδαπός πρώην Έλληνας.   
Σε περίπτωση υπόνοιας πλαστότητας, εκτελείται η υποροή S‐1. 

6. Ο υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, εξετάζει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις ανάκτησης της Ελ‐
ληνικής ιθαγένειας (βλ. Προϋποθέσεις).  

7. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ συντάσσει την απόφαση ανάκτησης ιθαγένειας η 
οποία ισχύει από την ημερομηνία δήλωσης ανάκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, η οποία 
πρωτοκολλείται.  

8. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ συντάσσει την εντολή δημοτολόγησης του αλλο‐
δαπού πρώην Έλληνα. 

9. Ο υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ στη γραμματεία, κοινοποιεί την απόφαση ανάκτησης της 
ελληνικής ιθαγένειας στο Δήμο και δίνει εντολή εγγραφής στο δημοτολόγιο του, στο Υ‐
ΠΕΣΔΔΑ και στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.  

Υπόροές (subflows): 
S1: Έλεγχος εγκυρότητας δικαιολογητικών:   
1. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, επικοινωνεί εγγράφως με την Ιντερπόλ, την ΥΕΕ‐

ΒΕ ή το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, για διασταύρωση των στοιχείων, έγγραφο το οποίο 
προηγουμένως πρωτοκολλείται.  

2. Η Ιντερπόλ, η ΥΕΕΒΕ ή το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών ελέγχουν την εγκυρότητα και απο‐
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στέλλουν τη γνωμοδότηση τους. 
3. Από τον έλεγχο εγκυρότητας προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά του αλλοδαπού πρώην Έλ‐

ληνα είναι έγκυρα. 

Ροές κατά εξαίρεση (Exceptional flows): 
1α. Ο αλλοδαπός πρώην Έλληνας διαμένει στο εξωτερικό και υποβάλλει αίτηση ανάκτησης ελλη‐

νικής ιθαγένειας μαζί με τα δικαιολογητικά στην Προξενική Αρχή της χώρας διαμονής του.  
Το Προξενείο διαβιβάζει την αίτηση με τα δικαιολογητικά στην ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ. 

1β. Η αίτηση αφορά τέκνο που έχει απωλέσει την ελληνική ιθαγένεια λόγω αναγνώρισης από αλ‐
λοδαπό, αίτηση υποβάλλει η μητέρα του τέκνου.  

3α. Τα δικαιολογητικά του αλλοδαπού πρώην Έλληνα δεν είναι πλήρη, προσκομίζει τα δικαιολο‐
γητικά που απαιτούνται. 

S1.3α: Εντοπίστηκε αλλοίωση στα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο αλλοδαπός πρώην Έλληνας 
στην αίτηση του. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, ενημερώνει την Εισαγγελία με τα 
στοιχεία του αλλοδαπού πρώην Έλληνα 

6α. Οι προϋποθέσεις ανάκτησης ιθαγένειας δεν πληρούνται και ο αρμόδιος υπάλληλος απορρί‐
πτει την αίτηση. 

9α. Ο αλλοδαπός πρώην Έλληνας έχει υποβάλει αίτηση ανάκτησης της ελληνικής ιθαγένειας στο 
Προξενείο. Ο αρμόδιος υπάλληλος στη γραμματεία κοινοποιεί την απόφαση ανάκτησης της 
ελληνικής ιθαγένειας στο Προξενείο. 

Προαπαιτούμενα (Preconditions) – Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά:  
1. Η αλλοδαπή πρώην Ελληνίδα να έχει αποκτήσει νόμιμα αλλοδαπή ιθαγένεια από γάμο της με 

αλλοδαπό, 
2. Η αλλοδαπή πρώην Ελληνίδα ήταν γραμμένη σε Ελληνικό Δημοτολόγιο, 
3. Το τέκνο Ελληνίδας να έχει αναγνωριστεί νόμιμα από αλλοδαπό, 
4. Το τέκνο Ελληνίδας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης είναι ανήλικο, 
5. Το τέκνο Ελληνίδας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης είναι άγαμο. 

 
Α/
Α 

Τίτλος Δικαιολο
γητικού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπό
θεση που 
καλύπτει 
ή άλλος 
λόγος 

Δικαι
ολο
γητι
κό 
Ειδι
κής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γρα
φο; 

Σχόλια 

  Αίτηση  ανάκτη‐
σης Ελληνικής 
ιθαγένειας 

Αίτηση  ‐  Για αίτηση   ‐  ΟΧΙ   

  Ληξιαρχική πράξη 
γάμου αλλοδα‐
πής/πρώην Ελλη‐
νίδας με αλλοδαπό 

Πιστο‐
ποιητικό  

Ληξιαρχείο  1  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

  Πιστοποιητικό 
εγγραφής της 
αλλοδα‐
πής/πρώην Ελλη‐
νίδας σε δημοτο‐
λόγιο 

Πιστο‐
ποιητικό 

Δήμος 
εγγραφής 
σε δημο‐
τολόγιο 

2  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

  Βεβαίωση από 
Ελληνικές αρχές 
σχετικά με το 
τρόπο απόκτησης 
αλλοδαπής ιθαγέ‐
νειας   

Ταυτο‐
ποίηση 

Δήμος 
εγγραφής 
σε δημο‐
τολόγιο ή 
Προξενείο 

1,3  ΟΧΙ  ΝΑΙ    

  Πιστοποιητικό 
γέννησης παιδιών 
(στη περίπτωση 
που υπάρχουν και 
θέλουν να ακο‐
λουθήσουν την 
ιθαγένεια της 
μητέρας) 

Πιστο‐
ποιητικό 

Δήμος 
κατοικίας 
ή φορέας 
του εξω‐
τερικού 

4  ΝΑΙ  ΟΧΙ    



 Σελίδα 130  

 

  Διαβατήριο παι‐
διών (στη περί‐
πτωση που υπάρ‐
χουν και θέλουν 
να ακολουθήσουν 
την ιθαγένεια της 
μητέρας) 

Ταυτο‐
ποίηση 

Δήμος 
κατοικίας 
ή φορέας 
του εξω‐
τερικού 

Συμπερί‐
ληψη των 
τέκνων 
στην εκτέ‐
λεση της 
υπηρεσίας 

ΝΑΙ  ΝΑΙ   

  Ληξιαρχική πράξη 
αναγνώρισης 
τέκνου   

Πιστο‐
ποιητικό 

Ληξιαρχείο 
ή Δήμος 
πρώτης 
εγγραφής 
τέκνου 

3  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

  Πιστοποιητικό 
οικογενειακής 
κατάστασης τέ‐
κνου 

Πιστο‐
ποιητικό 

Δήμος 
πρώτης 
εγγραφής 
τέκνου 

5  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

  Πιστοποιητικό 
γέννησης τέκνου  

Πιστο‐
ποιητικό 

Δήμος 
πρώτης 
εγγραφής 
τέκνου 

4  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

  Πιστοποιητικό 
οικογενειακής 
κατάστασης μητέ‐
ρας 

Άλλο  Δήμος 
κατοικίας 

1  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

 
Δικαιολογητικά εντός της Δημόσιας Διοίκησης:  

Α/Α  Τίτλος Δι
καιολογητι
κού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

1.               

 

 
Κόστος παροχής υπηρεσίας για τον πελάτη: Κανένα. 

Μέγιστος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: Δεν ορίζεται. 

Μέσος αναμενόμενος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: 6 μήνες. 

Ισχύοντα μετά την εκτέλεση/Αποτέλεσμα (Postconditions): Ο αλλοδαπός πρώην Έλληνας (αλ‐
λοδαπή/πρώην Ελληνίδα ή τέκνο Ελληνίδας)  έχει ανακτήσει την ελληνική ιθαγένεια και μπορεί να 
επανεγγραφεί στο δημοτολόγιο του Δήμου του τόπου κατοικίας. 

Σχόλια: 

Πίνακας 25: Περιγραφή υπηρεσίας "Ανάκτηση ελληνικής ιθαγένειας" 

5.2.1.4 Αποστέρηση ελληνικής ιθαγένειας 

Η  αποστέρηση  της  ελληνικής  ιθαγένειας  απευθύνεται  σε  Έλληνες  πρώην  αλλοδαπούς 

(συγκεκριμένα Ελληνίδα πρώην αλλοδαπή), οι οποίοι  έχουν αποκτήσει  την ελληνική  ι‐
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θαγένεια λόγω γάμου με Έλληνα και επιθυμούν την αποστέρηση της. 

 

 
Σχήμα  19: Αποστέρηση ελληνικής ιθαγένειας 

Τίτλος: Αποστέρηση ελληνικής ιθαγένειας  ID: 9  Επίπεδο  σπουδαιότητας: 
Υψηλό 

Αποδέκτης  (Actor):  Ελληνίδα  πρώην  αλ‐
λοδαπή. 

Τύπος υπηρεσίας: Λεπτομερής, πραγματική 

Περιγραφή: Η υπηρεσία αυτή εκτελείται στην περίπτωση που Ελληνίδα πρώην αλλοδαπή η οποία 
έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια λόγω γάμου της με Έλληνα, δηλώνει βούληση αποστέρησης 
της. 

Φορέας: ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 

Εκροή: Διαπιστωτική απόφαση αποστέρησης της ελληνικής ιθαγένειας. 
 

Εμπλεκόμενοι/Ρόλοι (Stakeholders): 
 

#  Εμπλεκόμενος  Περιγραφή  Ρόλος 
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  Ελληνίδα/πρώην  αλ‐
λοδαπή 

Απέκτησε  την  ελληνική  ιθαγέ‐
νεια  λόγω  γάμου  ο  οποίος 
πραγματοποιήθηκε  πριν  τις  8‐
5‐1984  (ισότητα  των  δυο  φί‐
λων)  και  επιθυμεί  να  αποστε‐
ρηθεί την ελληνική ιθαγένεια.   

Πελάτης. 

  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Η υπηρεσία της Δημόσιας Διοί‐
κησης  που  εκτελεί  όλους  τους 
ρόλους  του  φορέα  Δημόσιας 
Διοίκησης  και  προσφέρει  το 
αποτέλεσμα της υπηρεσίας. 

Front‐office:  έχει  το  ρόλο  του 
γραφείου  επαφής  με  τον  αποδέκτη 
της υπηρεσίας για την παραλαβή της 
αίτησης και τον δικαιολογητικών και 
για  την  παράδοση  του 
αποτελέσματος. 
Γενική  ευθύνη  της  υπηρεσίας 
(ευθύνη  και  την  εποπτεία  όλης  της 
διαδικασίας,  ο κύριος διεκπεραιωτής 
της  υπηρεσίας  και  ο  φορέας  που 
προσφέρει  το  αποτέλεσμα  της 
υπηρεσίας). 

  Προξενείο  Η υπηρεσία της Δημόσιας Διοί‐
κησης που εκτελεί το ρόλο του 
γραφείου  υποδοχής  αιτήσεων 
και  αποδοχής  του  αποτελέ‐
σματος  της  υπηρεσίας  στην 
περίπτωση  κατά  την  οποία  η 
αλλοδαπή  πρώην  Ελληνίδα 
διαμένει στο εξωτερικό. 

Front office: έχει το ρόλο του γραφεί‐
ου επαφής με τον αποδέκτη της υπη‐
ρεσίας για την παραλαβή της αίτησης 
κατά την έναρξη της διαδικασίας. 
Επίσης  είναι  φορέας  κοινοποίησης, 
καθώς  ενημερώνεται  από  την 
ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την αποστέρηση της 
ιθαγένειας  της  Ελληνίδας  πρώην 
αλλοδαπής.  

  Ιντερπόλ  Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των 
δικαιολογητικών  που  προσκό‐
μισε  η  Ελληνίδα  πρώην  αλλο‐
δαπή. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της 
υπηρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα: 
έλεγχος γνησιότητας προσκομιζόμε‐
νων δικαιολογητικών. 

  ΥΕΕΒΕ  Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των 
δικαιολογητικών  που  προσκό‐
μισε  η  Ελληνίδα  πρώην  αλλο‐
δαπή. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της 
υπηρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα: 
έλεγχος γνησιότητας προσκομιζόμε‐
νων δικαιολογητικών. 

  Ειδικό  Ληξιαρχείο 
Αθηνών 

Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των 
δικαιολογητικών  που  προσκό‐
μισε  η  Ελληνίδα  πρώην  αλλο‐
δαπή. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της 
υπηρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα: 
έλεγχος γνησιότητας προσκομιζόμε‐
νων δικαιολογητικών. 

  Εισαγγελία  Ενημερώνεται,  σε  περίπτωση 
προσκόμισης  πλαστών  δικαιο‐
λογητικών, για τα στοιχεία της 
Ελληνίδας πρώην αλλοδαπής.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
για τα στοιχεία της Ελληνίδας πρώην 
αλλοδαπής. 

  ΥΠΕΣΔΔΑ  Ενημερώνεται  για  την  ολοκλή‐
ρωση  εκτέλεσης  της  υπηρεσί‐
ας. 

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

  Δήμος  Ενημερώνεται  για  την  ολοκλή‐
ρωση  εκτέλεσης  της  υπηρεσί‐
ας. 

Είναι  φορέας  κοινοποίησης,  καθώς 
ενημερώνεται  από  την  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
για  την  αποστέρηση  της  ιθαγένειας 
της Ελληνίδας πρώην αλλοδαπής και 
την  διαγράφει  από  το  δημοτολόγιο 
του. 

  Υπουργείο  Δημόσιας 
Τάξης/Τμήμα  Ομογε‐
νών/Ιθαγένειας 

Ενημερώνεται  για  την  ολοκλή‐
ρωση  εκτέλεσης  της  υπηρεσί‐
ας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

 
 
 
 

Κανάλια επικοινωνίας: 
 
#  Φορέας  Κανάλι   Φορά Επικοινωνίας 

  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Αυτοπροσώπως  Αμφίδρομα  
 
 
Αφορμή/Περιοδικότητα (Trigger): Η Ελληνίδα πρώην αλλοδαπή δηλώνει βούληση αποστέρη‐
σης της ελληνικής ιθαγένειας υποβάλλοντας αίτηση αποστέρησης ιθαγένειας, μαζί με τα απαραί‐
τητα δικαιολογητικά (βλ. Δικαιολογητικά). 
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Τύπος: Η αποστέρηση της  ελληνικής  ιθαγένειας δεν απαιτείται από άλλους φορείς  της Δημόσιας 
Διοίκησης. Η υπηρεσία αυτή έχει αυταξία, συνεπώς είναι εξωστρεφής. 
Σχέσεις: 

Συσχέτιση  (Association):  Ελληνίδα πρώην αλλοδαπή, ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, Προξενείο,  ΥΕΕΒΕ,  Ιντερ‐
πόλ, Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, Δήμος, ΥΠΕΣΔΔΑ, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 
Περίληψη (Include): 
Επέκταση (Extend): 
Γενίκευση (Generalization): 

Νόμοι: 3284/2004 

Κανονική Ροή (Normal flow): 
1. Η Ελληνίδα πρώην αλλοδαπή υποβάλλει αίτηση αποστέρησης ελληνικής ιθαγένειας μαζί με 

τα δικαιολογητικά (βλ. Δικαιολογητικά) στην ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ.  
2. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την παραλαβή των αιτήσεων, παραλαμβάνει 

την αίτηση της Ελληνίδας πρώην αλλοδαπής μαζί με τα δικαιολογητικά.  
3. Ο υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την παραλαβή των αιτήσεων, ελέγχει αν τα δικαιολογη‐

τικά της Ελληνίδας πρώην αλλοδαπής είναι πλήρη. 
4. Ο υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ στη γραμματεία, πρωτοκολλεί την αίτηση αποστέρησης ελ‐

ληνικής ιθαγένειας και δημιουργεί το φάκελο.  
5. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, ελέγχει την εγκυρότητα των δικαιολογητικών που 

προσκόμισε η Ελληνίδα πρώην αλλοδαπή.   
Σε περίπτωση υπόνοιας πλαστότητας, εκτελείται η υποροή S‐1. 

6.  Ο υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, εξετάζει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις αποστέρησης της 
Ελληνικής ιθαγένειας (βλ. Προϋποθέσεις).  

7. Ο υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ εκδίδει διαπιστωτική απόφαση για την αποστέρηση της Ελ‐
ληνικής ιθαγένειας της Ελληνίδας πρώην αλλοδαπής, η οποία πρωτοκολλείται.  

8. Ο υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ στη γραμματεία, κοινοποιεί τη διαπιστωτική απόφαση απο‐
στέρησης της ελληνικής ιθαγένειας στο Δήμο, από τον οποίο έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό 
γέννησης της Ελληνίδας πρώην αλλοδαπής και δίνει εντολή διαγραφής της από το δημοτο‐
λόγιο του, στο ΥΠΕΣΔΔΑ και στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.  

Υπόροές (subflows): 
S1: Έλεγχος εγκυρότητας δικαιολογητικών   
1. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, επικοινωνεί εγγράφως με την Ιντερπόλ, την ΥΕΕ‐

ΒΕ  ή  το  Ειδικό  Ληξιαρχείο  Αθηνών,  για  διασταύρωση  των  στοιχείων,  έγγραφο  το  οποίο 
προηγουμένως πρωτοκολλείται.  

2. Η  Ιντερπόλ,  η ΥΕΕΒΕ ή  το Ειδικό  Ληξιαρχείο Αθηνών  ελέγχουν  την  εγκυρότητα και  απο‐
στέλλουν τη γνωμοδότηση τους. 

3. Από τη γνωμοδότηση εγκυρότητας προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά είναι έγκυρα. 
Ροές κατά εξαίρεση (Exceptional flows): 
1α. Η Ελληνίδα πρώην αλλοδαπή διαμένει στο  εξωτερικό και υποβάλλει  αίτηση αποστέρησης 

ελληνικής ιθαγένειας στην Προξενική Αρχή του τόπου διαμονής της.  
Ο Πρόξενος αποστέλλει το φάκελο της Ελληνίδας πρώην αλλοδαπής στην ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ.  

3α. Τα δικαιολογητικά της Ελληνίδας πρώην αλλοδαπής δεν είναι πλήρη, προσκομίζει τα δικαιο‐
λογητικά που απαιτούνται. 

S1.3α: Εντοπίστηκε αλλοίωση στα δικαιολογητικά που προσκόμισε  η Ελληνίδα πρώην αλλο‐
δαπή στην αίτηση της, ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, ενημερώνει την Εισαγγελία 
με τα στοιχεία της Ελληνίδας πρώην αλλοδαπής. 

6α. Οι προϋποθέσεις αποστέρησης ιθαγένειας δεν πληρούνται και η αίτηση απορρίπτεται. 
8α. Η Ελληνίδα πρώην αλλοδαπή έχει υποβάλει αίτηση αποστέρησης της ελληνικής ιθαγένειας 

στο Προξενείο. Ο αρμόδιος υπάλληλος κοινοποιεί  τη διαπιστωτική  απόφαση αποστέρη‐
σης της ελληνικής ιθαγένειας στο Προξενείο. 

Προαπαιτούμενα (Preconditions) – Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά:  
1. Η Ελληνίδα πρώην αλλοδαπή έχει αποκτήσει νόμιμα ελληνική ιθαγένεια από γάμο της με 

Έλληνα, 
2. Η Ελληνίδα πρώην αλλοδαπή διατηρεί αλλοδαπή ιθαγένεια και όχι κατ’ ανάγκη την ιθαγέ‐

νεια που είχε πριν την τέλεση του γάμου της. 



 Σελίδα 134  

 

 
 
 
 
Α/
Α 

Τίτλος  Δικαιολο
γητικού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπό
θεση που 
καλύπτει 
ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γρα
φο; 

Σχόλια 

  Αίτηση    βούλησης 
αποστέρησης 
Ελληνικής  ιθαγέ‐
νειας 

Αίτηση  ‐  Για αίτηση  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Ληξιαρχική  πράξη 
γάμου  Ελληνί‐
δας/πρώην  αλλο‐
δαπής με Έλληνα 

Πιστο‐
ποιητικό  

Ληξιαρχείο  1  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Πιστοποιητικό 
εγγραφής  της 
Ελληνίδας/πρώην 
αλλοδαπής  σε 
δημοτολόγιο  της 
χώρας  από  την 
οποία  διατηρεί 
την ιθαγένεια 

Πιστο‐
ποιητικό 

Δήμος 
(του εξω‐
τερικού) 
εγγραφής 
της σε 

δημοτολό‐
γιο 

2  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Βεβαίωση  από 
Ελληνικές  αρχές 
σχετικά  με  τον 
τρόπο  απόκτησης 
Ελληνικής  ιθαγέ‐
νειας   

Πιστο‐
ποιητικό 

Δήμος 
εγγραφής 
σε δημο‐
τολόγιο ή 
Προξενείο 

1  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Πιστοποιητικό 
γέννησης  παιδιών 
(στην  περίπτωση 
που  υπάρχουν  και 
επιθυμούν  να 
ακολουθήσουν 
την  ιθαγένεια  της 
μητέρας) 

Πιστο‐
ποιητικό 

Δήμος 
δήλωσης 
γέννησης 
ή φορέας 
του εξω‐
τερικού 

Συμπερί‐
ληψη των 
τέκνων 

στην εκτέ‐
λεση της 
υπηρεσίας 

ΝΑΙ  ΟΧΙ    

  Διαβατήριο  παι‐
διών  (στην  περί‐
πτωση  που  υπάρ‐
χουν  και  επιθυ‐
μούν  να  ακολου‐
θήσουν την  ιθαγέ‐
νεια της μητέρας) 

Ταυτο‐
ποίηση 

Φορέας 
του εξω‐
τερικού 

Συμπερί‐
ληψη των 
τέκνων 

στην εκτέ‐
λεση της 
υπηρεσίας 

ΝΑΙ  ΝΑΙ   

 
Δικαιολογητικά εντός της Δημόσιας Διοίκησης:  

Α/Α  Τίτλος  Δι
καιολογητι
κού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

1.               

 

 
Κόστος παροχής υπηρεσίας για τον πελάτη: Κανένα. 
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Μέγιστος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: Δεν ορίζεται. 

Μέσος αναμενόμενος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: 6 μήνες. 

Ισχύοντα μετά την εκτέλεση/Αποτέλεσμα (Postconditions): Η Ελληνίδα πρώην αλλοδαπή έχει 
αποστερηθεί την ελληνική ιθαγένεια και διατηρεί μόνο την αλλοδαπή ιθαγένεια. 

Σχόλια: 

Πίνακας 26: Περιγραφή υπηρεσίας "Ανάκτηση ελληνικής ιθαγένειας" 

5.2.1.5 Χορήγηση βεβαιώσεων 

Στην ενότητα αυτή καταγράφεται η υπηρεσία χορήγησης βεβαιώσεων, η οποία διακρί‐

νεται  στην  έκδοση πιστοποίησης  ομογενειακής  ιδιότητας  και  στη  χορήγηση συναφών 

πιστοποιητικών.  Προϋπόθεση  εκτέλεσης  των  υπηρεσιών  αυτών,  αποτελεί  το  γεγονός 

ότι ο πολίτης είναι ήδη αποδέκτης μιας υπηρεσίας της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ. 

Στην ομάδα αυτή των υπηρεσιών όπως έχει ήδη αναφερθεί, διαφοροποιείται η εκτέλε‐

σης  της  υπηρεσίας.  Συγκεκριμένα,  δεν  εκτελείται  η  τελευταία  φάση,  αυτή  των  κοινο‐

ποιήσεων. Έτσι, οι φάσεις εκτέλεσης των υπηρεσιών χορήγησης βεβαιώσεων έχουν ως 

εξής: 

1. Παραλαβή δικαιολογητικών / αρχικοί έλεγχοι. 

2. Έλεγχος ικανοποίησης προϋποθέσεων. 

3. Αποτέλεσμα της υπηρεσίας.  

5.2.1.5.1 Πιστοποίηση ομογενειακής ιδιότητας 

Η πιστοποίησης  ομογενειακής  ιδιότητας  χορηγείται  σε Έλληνες  πρώην  ομογενείς  από 

την πρώην ΕΣΣΔ οι οποίοι έχουν λάβει την ελληνική ιθαγένεια.  
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Σχήμα 20:  Πιστοποίηση ομογενειακής ιδιότητας 

 

Τίτλος: Πιστοποίηση Ομογενειακής Ιδιότητας  ID: 10  Επίπεδο  σπουδαιότητας:  Υ‐
ψηλό 

Αποδέκτης  (Actor): Έλληνας  πρώην  ομο‐
γενής από  την πρώην ΕΣΣΔ που  έχει απο‐
κτήσει την ελληνική ιθαγένεια. 

Τύπος υπηρεσίας: Λεπτομερής, πραγματική 

Περιγραφή: Η υπηρεσία αυτή εκτελείται στην περίπτωση που Έλληνας πρώην ομογενής από πρώ‐
ην ΕΣΣΔ ο οποίος έχει αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια, επιθυμεί να πιστοποιήσει την ομογενεια‐
κή του ιδιότητα με τη χορήγηση «βεβαίωσης ομογενειακής ιδιότητας». Η βεβαίωση απαιτείται για 
άλλες  υπηρεσίες,  όπως  π.χ.  αναγνώριση  διπλώματος  οδήγησης  από  αλλοδαπή  χώρα,  ολιγόμηνη 
στράτευση, υποβολή αιτήσεων για επιδόματα (π.χ. ανεργίας) και σεμινάρια (ΟΑΕΔ), παραλαβή επι‐
δομάτων κοινωνικής πρόνοιας. 
 
Φορέας: ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 

Εκροή: Πιστοποιητικό ομογενειακής ιδιότητας 
 

Εμπλεκόμενοι/Ρόλοι (Stakeholders): 
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#  Εμπλεκόμενος  Περιγραφή  Ρόλος 

  Έλληνας  πρώην  ομο‐
γενής  από  την  πρώην 
ΕΣΣΔ 

Απέκτησε  την  ελληνική  ιθαγέ‐
νεια  και  επιθυμεί  χορήγηση 
πιστοποίησης  ομογενειακής 
ιδιότητας. 

Πελάτης. 

  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Η υπηρεσία της Δημόσιας Διοί‐
κησης  που  εκτελεί  όλους  τους 
ρόλους  του  φορέα  Δημόσιας 
Διοίκησης  και  προσφέρει  το 
αποτέλεσμα της υπηρεσίας. 

Front‐office:  έχει  το  ρόλο  του 
γραφείου  επαφής  με  τον  αποδέκτη 
της υπηρεσίας για την παραλαβή της 
αίτησης και τον δικαιολογητικών και 
για  την  παράδοση  του 
αποτελέσματος. 
Γενική  ευθύνη  της  υπηρεσίας 
(ευθύνη  και  την  εποπτεία  όλης  της 
διαδικασίας,  ο κύριος διεκπεραιωτής 
της  υπηρεσίας  και  ο  φορέας  που 
προσφέρει  το  αποτέλεσμα  της 
υπηρεσίας). 

  Ιντερπόλ  Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των 
δικαιολογητικών  που  προσκό‐
μισε  ο  Έλληνας  πρώην  ομογε‐
νής από την πρώην ΕΣΣΔ. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της 
υπηρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα: 
έλεγχος γνησιότητας προσκομιζόμε‐
νων δικαιολογητικών. 

  ΥΕΕΒΕ  Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των 
δικαιολογητικών  που  προσκό‐
μισε  ο  Έλληνας  πρώην  ομογε‐
νής από την πρώην ΕΣΣΔ.. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της 
υπηρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα: 
έλεγχος γνησιότητας προσκομιζόμε‐
νων δικαιολογητικών. 

 
 

Κανάλια επικοινωνίας: 
 
#  Φορέας  Κανάλι   Φορά Επικοινωνίας 

  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Αυτοπροσώπως  / 
Εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος 

Αμφίδρομη 

 
 
Αφορμή/Περιοδικότητα (Trigger): Ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ ο οποίος 
έχει αποκτήσει στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια επιθυμεί να πιστοποιήσει την ομογενειακή 
του ιδιότητα. Για το λόγο αυτό υποβάλλει σχετική αίτηση χορήγησης πιστοποίησης ομογενειακής 
ιδιότητας, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. Δικαιολογητικά), προκειμένου να τη χρη‐
σιμοποιήσει σε μια από τις παρακάτω υπηρεσίες:  
• Αναγνώριση διπλώματος οδήγησης εκδοθέν από αλλοδαπή χώρα (Διεύθυνση Συγκοινω‐

νιών), 
• Ολιγόμηνη στράτευση ομογενή (Στρατολογία), 
• Αίτηση για επιδόματα, σεμινάρια κ.α. (Ο.Α.Ε.Δ.), 
• Παραλαβή επιδομάτος (Νομαρχία/Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας). 

 
Τύπος: Η πιστοποίηση ομογενειακής  ιδιότητας απαιτείται από άλλους φορείς της Δημόσιας Διοί‐
κησης. Η υπηρεσία αυτή δεν έχει αυταξία, καθώς χρησιμοποιείται εσωτερικά στη Δημόσια Διοίκη‐
ση. 
Σχέσεις: 

Συσχέτιση (Association): Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ, ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, Ιντερ‐
πόλ, ΥΕΕΒΕ. 
Περίληψη (Include): 
Επέκταση (Extend): Ανάκληση Ελληνικής ιθαγένειας 
Γενίκευση (Generalization): 

Νόμοι:  
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Κανονική Ροή (Normal flow): 
1. Ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ υποβάλλει αίτηση και δικαιολογητικά (βλ. 

Δικαιολογητικά) για τη χορήγηση πιστοποίησης ομογενειακής ιδιότητας στην ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ. 
2. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ, 

παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και ελέγχει την ταυτότητα του Έλληνα πρώην ομογενή. 
3. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ, 

επιβεβαιώνει ότι τα δικαιολογητικά είναι πλήρη. 
4. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ, 

εντοπίζει στα αρχεία της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ το φάκελο της αίτησης του ομογενή για την απόκτη‐
ση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

5. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ, 
επιβεβαιώνει ότι ο Έλληνας πρώην ομογενής έχει αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια, αντι‐
παραβάλλει τα δικαιολογητικά του φακέλου  και παρατηρεί το λόγο για τον οποίο έχει ζη‐
τηθεί η υπηρεσία πιστοποίησης της ομογενειακής ιδιότητας. 

Σε περίπτωση υπόνοιας πλαστότητας, εκτελείται η υποροή S‐1. 
6. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ, 

συντάσσει τη Πιστοποίηση Ομογενειακής Ιδιότητας, η οποία πρωτοκολλείται και καλεί τον 
ομογενή να την παραλάβει. 

7. Ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ που έχει αποκτήσει  την Ελληνική ιθαγέ‐
νεια στο παρελθόν παραλαμβάνει τη Πιστοποίηση Ομογενειακής  Ιδιότητας από τον υπάλ‐
ληλο της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ.  

Υπόροές (subflows): 
S1: Έλεγχος εγκυρότητας δικαιολογητικών   
1. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, επικοινωνεί εγγράφως με την Ιντερπόλ, την ΥΕΕ‐

ΒΕ  ή  το  Ειδικό  Ληξιαρχείο  Αθηνών,  για  διασταύρωση  των  στοιχείων,  έγγραφο  το  οποίο 
προηγουμένως πρωτοκολλείται.  

2. Η  Ιντερπόλ,  η ΥΕΕΒΕ ή  το Ειδικό  Ληξιαρχείο Αθηνών  ελέγχουν  την  εγκυρότητα και  απο‐
στέλλουν τη γνωμοδότηση τους. 

3. Από τη γνωμοδότηση εγκυρότητας προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά είναι έγκυρα. 
Ροές κατά εξαίρεση (Exceptional flows): 
3α. Ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ δεν διαθέτει αστυνομική ταυτότητα ή δεν 
έχει εγγραφεί σε δημοτολόγιο, η αίτηση του απορρίπτεται. 
 
Προαπαιτούμενα (Preconditions) – Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά:  

Ο Έλληνας πρώην ομογενής:  
1. Κατάγεται από την πρώην ΕΣΣΔ, 
2. Έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, 
3. Έχει εγγραφεί σε δημοτολόγιο, 
4. Διαθέτει ελληνική αστυνομική ταυτότητα. 
 
 
Α/
Α 

Τίτλος  Δικαιολο
γητικού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπό
θεση που 
καλύπτει 
ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γρα
φο; 

Σχόλια 

  Αίτηση  για  χορή‐
γηση  βεβαίωσης 
ομογ. ιδιότητας 

Αίτηση  ‐  Για αίτηση  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Βεβαίωση  εγγρα‐
φής  στο  δημοτο‐
λόγιο  ή  μητρώο 
αρρένων 

Πιστο‐
ποιητικό  

Δήμος 
κατοικίας 

3  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Δελτίο  αστυνομι‐
κής ταυτότητας 

Ταυτο‐
ποίηση 

Ελληνική 
Αστυνομία 

4  ΟΧΙ  ΝΑΙ   
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Δικαιολογητικά εντός της Δημόσιας Διοίκησης:  

Α/Α  Τίτλος  Δικαι
ολογητικού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

  Απόφαση  κτή‐
σης ιθαγένειας  

Απόφαση  ΠΕΡ/ΔΑΚΑ
Μ 

1, 2  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Αντίγραφο 
πρακτικού 
ορκωμοσίας 

Άλλο  ΠΕΡ/ΔΑΚΑ
Μ 

1, 2  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

  Αντίγραφο 
εντολής  δημο‐
τολόγησης 

Άλλο  ΠΕΡ/ΔΑΚΑ
Μ 

3  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

 

 
Κόστος παροχής υπηρεσίας για τον πελάτη: Κανένα. 

Μέγιστος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: Δεν ορίζεται. 

Μέσος αναμενόμενος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: 1 βδομάδα. 

Ισχύοντα  μετά  την  εκτέλεση/Αποτέλεσμα  (Postconditions):  Ο  Έλληνας  πρώην  ομογενής  έχει 
στην κατοχή του τη βεβαίωση ομογενειακής ιδιότητας και μπορεί να τη χρησιμοποιήσει στις σχετι‐
κές δημόσιες υπηρεσίες. 

Σχόλια: 

Πίνακας 27: Περιγραφή υπηρεσίας "Πιστοποίηση ομογενειακής ιδιότητας" 

5.2.1.5.2 Χορήγηση – έκδοση συναφών βεβαιώσεων 

Η υπηρεσία χορήγησης συναφών πιστοποιητικών αφορά την επανέκδοση:  

• Απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας,  

• Πρακτικού ορκωμοσίας,  

• Βεβαίωσης δανειοληπτικής ικανότητας,  

• Απόφασης ανάκτησης ελληνικής ιθαγένειας.  
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Σχήμα 21: Χορήγηση – έκδοση συναφών βεβαιώσεων /πιστοποιητικών 

Τίτλος: Αντίγραφα πιστοποιητικών/βεβαίωσης  ID: 11  Επίπεδο  σπουδαιότητας:  Υ‐
ψηλό 

Αποδέκτης (Actor): Έλληνας πρώην αλλο‐
δαπός ή αλλοδαπός ο οποίος αιτείται αντι‐
γράφου πιστοποιητικού/ βεβαίωσης εκδο‐
θέν από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 

Τύπος υπηρεσίας: Λεπτομερής, πραγματική 

Περιγραφή: Η υπηρεσία αυτή εκτελείται στην περίπτωση που ο Έλληνας πρώην αλλοδαπός ή αλ‐
λοδαπός επιθυμεί να του χορηγηθεί αντίγραφο πιστοποιητικού/ βεβαίωσης που έχει λάβει στο πα‐
ρελθόν, ως αποτέλεσμα υπηρεσίας που έχει ζητήσει από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, δηλαδή: 

− Απόφαση κτήσης ιθαγένειας 
− Πρακτικό ορκωμοσίας 
− Βεβαίωση δανειοληπτικής ικανότητας 
− Απόφαση ανάκτησης ιθαγένειας 

Φορέας: ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 

Εκροή: Απόφαση κτήσης ιθαγένειας / Πρακτικό ορκωμοσίας / Βεβαίωση δανειοληπτικής ικανότη‐
τας /Απόφαση ανάκτησης ιθαγένειας 
 

Εμπλεκόμενοι/Ρόλοι (Stakeholders): 
 
#  Εμπλεκόμενος  Περιγραφή  Ρόλος 

1.   Έλληνας πρώην αλ‐
λοδαπός  ή  αλλοδα‐
πός 

Επιθυμεί  να  παραλάβει  α‐
ντίγραφο  πιστοποιητι‐
κού/βεβαίωσης που έχει εκ‐
δοθεί από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ. 

Πελάτης. 

2.   ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Η  υπηρεσία  της  Δημόσιας 
Διοίκησης που εκτελεί όλους 
τους  ρόλους  του φορέα Δη‐
μόσιας  Διοίκησης  και  προ‐
σφέρει  το  αποτέλεσμα  της 

Front‐office:  έχει  το  ρόλο  του 
γραφείου  επαφής  με  τον 
αποδέκτη  της  υπηρεσίας  για  την 
παραλαβή  της  αίτησης  και  τον 
δικαιολογητικών  και  για  την 
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υπηρεσίας.  παράδοση του αποτελέσματος. 
Γενική  ευθύνη  της  υπηρεσίας 
(ευθύνη και την εποπτεία όλης της 
διαδικασίας,  ο  κύριος 
διεκπεραιωτής  της  υπηρεσίας  και 
ο  φορέας  που  προσφέρει  το 
αποτέλεσμα της υπηρεσίας). 

 
 

Κανάλια επικοινωνίας: 
 

#  Φορέας  Κανάλι   Φορά Επικοινωνίας 
1.   ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Αυτοπροσώπως  / 

Εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος 

Αμφίδρομη 

 
 
Αφορμή/Περιοδικότητα (Trigger): Ο Έλληνας πρώην αλλοδαπός ή αλλοδαπός υποβάλλει αίτηση 
χορήγησης  αντιγράφου πιστοποιητικού/βεβαίωσης που  του  έχει  χορηγηθεί  στο  παρελθόν,    προ‐
κειμένου να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση. 
 
Τύπος: Το αντίγραφο του πιστοποιητικού/βεβαίωσης απαιτείται από άλλους φορείς της Δημόσιας 
Διοίκησης. Η υπηρεσία αυτή δεν έχει αυταξία, καθώς χρησιμοποιείται εσωτερικά στη Δημόσια Διοί‐
κηση. 
Σχέσεις: 

Συσχέτιση (Association): Έλληνας πρώην αλλοδαπός ή αλλοδαπός, ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ. 
Περίληψη (Include): 
Επέκταση (Extend): 
Γενίκευση (Generalization): 

Νόμοι:  

Κανονική Ροή (Normal flow): 
1. Ο Έλληνας πρώην αλλοδαπός ή αλλοδαπός υποβάλλει αίτηση χορήγησης αντίγραφου πι‐

στοποιητικού/βεβαίωσης στην ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ. 
2. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ παραλαμβάνει την αίτηση. 
3. Ο  αρμόδιος  υπάλληλος  της  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  εκδίδει  το  αντίγραφο  του  πιστοποιητι‐

κού/βεβαίωσης που αιτήθηκε ο Έλληνας πρώην αλλοδαπός ή αλλοδαπός και τον καλεί να 
το παραλάβει. 

4. Ο Έλληνας πρώην αλλοδαπός ή αλλοδαπός παραλαμβάνει το αντίγραφο του πιστοποιητι‐
κού/βεβαίωσης που ζήτησε και υπογράφει το αποδεικτικό παραλαβής.  

Υπόροές (subflows): 
 

Ροές κατά εξαίρεση (Exceptional flows): 
1α. Το αρχικό πιστοποιητικό/βεβαίωση έχει εκδοθεί από άλλη ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ. Η αίτηση δεν γίνε‐

ται δεκτή και ο Έλληνας πρώην αλλοδαπός ή αλλοδαπός ενημερώνεται ότι πρέπει να απευ‐
θυνθεί στην ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ όπου ανήκει.   

4α.  Ο  Έλληνας  πρώην  αλλοδαπός  ή  αλλοδαπός  αδυνατεί  να  παραλάβει  το  πιστοποιητι‐
κό/βεβαίωση και στη θέση του το παραλαμβάνει  εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του έ‐
χοντας τη ταυτότητα του. 

Προαπαιτούμενα (Preconditions) – Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά:  
1. Ο Έλληνας πρώην αλλοδαπός ή αλλοδαπός να έχει λάβει στο παρελθόν κάποια υπηρεσία από 

την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, από την οποία προέκυψε το πιστοποιητικό/βεβαίωση, 
2. Σε περίπτωση κατά την οποία η διαδικασία εκτελείται λόγω απώλειας πιστοποιητι‐

κού/βεβαίωσης που είχε χορηγηθεί στο παρελθόν, ο Έλληνας πρώην αλλοδαπός ή αλλοδαπός 
οφείλει να δηλώσει την απώλεια στην αστυνομία. 
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Α/
Α 

Τίτλος  Δικαιολο
γητικού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπό
θεση που 
καλύπτει 
ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γρα
φο; 

Σχόλια 

  Αίτηση  χορήγησης 
αντίγραφου  πι‐
στοποιητικού  

Αίτηση  ‐  Για αίτηση  ΟΧΙ  ΟΧΙ  Στην 
αίτηση 
δηλώνε‐
ται η 
υπηρε‐
σία από 
την 
οποία 
προήλθε 
η υπη‐
ρεσία 

  Δελτίο  αστυνομι‐
κής ταυτότητας  

Ταυτο‐
ποίηση 

Ελληνική 
Αστυνομία 

Για ταυτο‐
ποίηση 

ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Δήλωση απώλειας   Δήλωση  Αστυνομία  2  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

 
Δικαιολογητικά εντός της Δημόσιας Διοίκησης:  

Α/Α  Τίτλος  Δικαι
ολογητικού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

               

 

 
Κόστος παροχής υπηρεσίας για τον πελάτη: Κανένα. 

Μέγιστος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: Δεν ορίζεται. 

Μέσος αναμενόμενος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: 1 βδομάδα. 

Ισχύοντα μετά την εκτέλεση/Αποτέλεσμα (Postconditions): Ο Έλληνας πρώην αλλοδαπός ή 
αλλοδαπός μπορεί να χρησιμοποιήσει το πιστοποιητικό στις σχετικές δημόσιες υπηρεσίες. 

 

Σχόλια: 

Πίνακας 28: Περιγραφή υπηρεσίας "Χορήγηση – έκδοση συναφών βεβαιώσεων / πιστοποιητικών" 
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5.2.2 Παραγωγικές υπηρεσίες  Υποχρεωτική εκτέλεση της υπηρεσίας 

Στην  ενότητα αυτή  εξετάζονται  οι  υπηρεσίες  των  οποίων  την  έναρξη  δεν  την  ορίζει  ο 

αποδέκτης  του  αποτελέσματος,  αλλά φορέας  της  Δημόσιας  Διοίκησης. Όπως  έχει  ήδη 

ειπωθεί ο φορέας αυτός μπορεί να είναι ο ίδιος ο οποίος εκτελεί την υπηρεσίας, δηλαδή 

στην περίπτωση που μελετάται η ίδια η ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, είτε ένας δεύτερος φορέας. Οι υ‐

πηρεσίες της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ που εκτελούνται υποχρεωτικά από τη Δημόσια Διοίκηση εί‐

ναι η ανάκληση δανείου, ανάκληση ελληνικής  ιθαγένειας και ανάκληση αιτήσεων από‐

κτησης ελληνικής ιθαγένειας.  

Για τις υπηρεσίες ανάκλησης οι φάσεις εκτέλεσης των υπηρεσιών έχουν ως εξής: 

1. Ενημέρωση ανάκλησης, η πρώτη φάση αυτής της κατηγορίας υπηρεσιών αφορά 

την  ενημέρωση  του αρμόδιου υπαλλήλου  για  το  λόγο  ο  οποίος  οδηγεί  σε ανά‐

κληση. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να προέλθει είτε από άλλο φορέα της Δημόσι‐

ας Διοίκησης είτε από τον ίδιο τον φορέα που εκτελεί την υπηρεσία. 

2. Έκδοση απόφασης, κατά τη δεύτερη φάση εκδίδεται η απόφαση ανάκλησης.  

3. Κοινοποιήσεις, στη συνέχεια η απόφαση ανάκλησης κοινοποιείται στους εμπλε‐

κόμενους φορείς ή σε αυτούς με τους οποίους είχε συναλλαγές ο πελάτης. 

4. Συνεπαγόμενες ενέργειες, τέλος στη φάση αυτή εκτελούνται οι ενέργειες που ε‐

νεργοποιούνται  λόγω  της  απόφασης  ανάκλησης.  Για  παράδειγμα,  η  ανάκληση 

δανείου συνεπάγεται το διακανονισμό του πελάτη με την τράπεζα για χορήγη‐

σης του δανείου για επιστροφή του.   

5.2.2.1 Ανάκληση ελληνικής ιθαγένειας 

Η  υπηρεσία  ανάκλησης  ελληνικής  ιθαγένειας  εκτελείται  στην  περίπτωση  κατά  την  ο‐

ποία  Έλληνας  πρώην  αλλοδαπός  έχει  υποβάλλει  πλαστά  δικαιολογητικά  σε  υπηρεσία 

της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, π.χ. χορήγηση βεβαίωσης δανειοληπτικής ικανότητας, ή κατηγορείται 

για αδικήματα που οδηγούν σε ανάκληση της ελληνικής ιθαγένειας π.χ. κλοπή. 
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Σχήμα 22: Ανάκληση ελληνικής ιθαγένειας 

Τίτλος: Ανάκληση Ελληνικής Ιθαγένειας  ID: 12  Επίπεδο  σπουδαιότητας:  Υ‐
ψηλό 

Αποδέκτης (Actor): Έλληνας πρώην αλλο‐
δαπός    που  έχει  αποκτήσει  την  Ελληνική 
ιθαγένεια. 

Τύπος υπηρεσίας: Λεπτομερής, πραγματική 

Περιγραφή: Η  υπηρεσία αυτή  εκτελείται  στην περίπτωση που Έλληνας,  πρώην αλλοδαπός,  ο  ο‐
ποίος  έχει αποκτήσει  την Ελληνική  ιθαγένεια,  υποβάλει πλαστά δικαιολογητικά κατά την αίτηση 
του σε μια από τις υπηρεσίες της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ (π.χ. για την χορήγηση βεβαίωσης δανειοληπτικής 
ικανότητας) ή προκύπτει κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε για την απόκτη‐
ση ελληνικής ιθαγένειας ή κατηγορείται π.χ. για κλοπή. 
Φορέας: ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 

Εκροή: Απόφαση ανάκλησης ελληνικής ιθαγένειας 
 

Εμπλεκόμενοι/Ρόλοι (Stakeholders): 
 

#  Εμπλεκόμενος  Περιγραφή  Ρόλος 
  Έλληνας  πρώην  αλλο‐
δαπός 

Έχει  αποκτήσει  την  Ελληνική 
ιθαγένεια. 

Πελάτης. 

  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Η υπηρεσία της Δημόσιας Διοί‐
κησης  που  εκτελεί  όλους  τους 
ρόλους  του  φορέα  Δημόσιας 
Διοίκησης  και  προσφέρει  το 
αποτέλεσμα της υπηρεσίας. 

Front‐office:  έχει  το  ρόλο  του  γρα‐
φείου  επαφής  με  τον  αποδέκτη  της 
υπηρεσίας  για  την  παράδοση  του 
αποτελέσματος. 
Γενική  ευθύνη  της  υπηρεσίας  (ευθύ‐
νη  και  την  εποπτεία  όλης  της  διαδι‐
κασίας,  ο  κύριος  διεκπεραιωτής  της 
υπηρεσίας  και  ο  φορέας  που  προ‐
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σφέρει  το  αποτέλεσμα  της  υπηρεσί‐
ας). 

  Ιντερπόλ  Διαπιστώνει  το  αδίκημα  που 
έχει διαπράξει ο Έλληνας πρώ‐
ην αλλοδαπός και  δίνει  εντολή 
έκδοσης  ανάκλησης  ελληνικής 
ιθαγένειας. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της 
υπηρεσίας με γνωμοδοτικό χαρακτή‐
ρα: διαπίστωση της πράξης που οδη‐
γεί σε ανάκληση ελληνικής ιθαγένει‐
ας.  

  ΥΕΕΒΕ  Διαπιστώνει  το  αδίκημα  που 
έχει διαπράξει ο Έλληνας πρώ‐
ην αλλοδαπός και  δίνει  εντολή 
έκδοσης  ανάκλησης  ελληνικής 
ιθαγένειας. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της 
υπηρεσίας με γνωμοδοτικό χαρακτή‐
ρα: διαπίστωση της πράξης που οδη‐
γεί σε ανάκληση ελληνικής ιθαγένει‐
ας. 

  Ειδικό  Ληξιαρχείο 
Αθηνών 

Ενημερώνεται  για  την  ολοκλή‐
ρωση  εκτέλεσης  της  υπηρεσί‐
ας. 

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

  Εισαγγελία  Ενημερώνεται  για  την  ολοκλή‐
ρωση  εκτέλεσης  της  υπηρεσί‐
ας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

  ΥΠΕΣΔΔΑ  Ενημερώνεται  για  την  ολοκλή‐
ρωση  εκτέλεσης  της  υπηρεσί‐
ας. 

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

  Δήμος  Ενημερώνεται  για  την  ολοκλή‐
ρωση  εκτέλεσης  της  υπηρεσί‐
ας. 

Είναι  φορέας  κοινοποίησης,  καθώς 
ενημερώνεται  από  την  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
για την ανάκληση της ιθαγένειας της 
Έλληνα  πρώην  αλλοδαπού  και  τον 
διαγράφει από το δημοτολόγιο του. 

  Υπουργείο  Δημόσιας 
Τάξης 

Ενημερώνεται  για  την  ολοκλή‐
ρωση  εκτέλεσης  της  υπηρεσί‐
ας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

  Διεύθυνση  Ασφαλείας 
/  Υποδιεύθυνση  Αλλο‐
δαπών 

Ενημερώνεται  για  την  ολοκλή‐
ρωση  εκτέλεσης  της  υπηρεσί‐
ας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

  Νομαρχία  Ενημερώνεται  για  την  ολοκλή‐
ρωση  εκτέλεσης  της  υπηρεσί‐
ας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

 
 
 
 

Κανάλια επικοινωνίας: 
 

#  Φορέας  Κανάλι   Φορά Επικοινωνίας 
1.   ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Αυτοπροσώπως  Από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ στον αλλοδαπό 
 
 
Αφορμή/Περιοδικότητα  (Trigger):  Ο  Έλληνας  πρώην  αλλοδαπός  ο  οποίος  έχει  αποκτήσει  την 
ελληνική ιθαγένεια, κατηγορείται για θέματα τα οποία οδηγούν σε απόφαση ανάκλησης της ιθαγέ‐
νειας του, όπως: 

• προσκόμισε πλαστά δικαιολογητικά κατά την αίτηση του για κάποια από τις υπηρεσίες 
της ΠΕΡ, 

• ύστερα από επανέλεγχο ανακαλύφθηκε ότι προσκόμισε πλαστά δικαιολογητικά στην αί‐
τησή του για απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας, 

• έχει διαπράξει αδικήματα μετά την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας όπως π.χ. κλοπή. 
 

Τύπος: Η ανάκληση ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται από άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Η 
υπηρεσία αυτή είναι εσωστρεφής. 
Σχέσεις: 

Συσχέτιση  (Association):  Έλληνας  πρώην  αλλοδαπός,  Περιγραφή,  Δήμος,  Ιντερπόλ,  ΥΕΕΒΕ, 
ΥΠΕΣΔΔΑ, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Διεύθυνση Ασφαλείας / Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών, Ει‐
δικό Ληξιαρχείο Αθηνών, Εισαγγελία Πρωτοδικών, Νομαρχία. 
Περίληψη (Include): 
Επέκταση (Extend): Ανάκληση Δανείου. 
Γενίκευση (Generalization): 
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Νόμοι: 3284/2004 

Κανονική Ροή (Normal flow): 
1. Ο υπάλληλός της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ που εξέδωσε την απόφαση απόκτησης ιθαγένειας, ενημερώ‐

νεται από την Ιντερπόλ και την ΥΕΕΒΕ για το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται ο Έλλη‐
νας πρώην αλλοδαπός.  

2. Ο υπάλληλός της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ που εξέδωσε την απόφαση απόκτησης ιθαγένειας, εκδίδει 
την απόφαση ανάκλησης ελληνικής ιθαγένειας, έγγραφο το οποίο προηγουμένως πρωτο‐
κολλείται. 

3. Ο υπάλληλός της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ στη γραμματεία, κοινοποιεί την απόφαση ανάκλησης ελλη‐
νικής ιθαγένειας στο Δήμο εγγραφής του Έλληνα πρώην αλλοδαπού, προκειμένου να τον 
διαγράψει από το δημοτολόγιο του, καθώς και στο ΥΠΕΣΔΔΑ, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, 
Διεύθυνση Ασφαλείας / Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών, Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, Εισαγγελία 
Πρωτοδικών, Νομαρχία και στον ενδιαφερόμενο.  

4. Ο υπάλληλός της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ που εξέδωσε την απόφαση απόκτησης ιθαγένειας, ελέγχει 
εάν ο Έλληνας πρώην αλλοδαπός είναι από την πρώην ΕΣΣΔ και αν του έχει χορηγηθεί δά‐
νειο.   

Υπόροές (subflows): 
 

Ροές κατά εξαίρεση (Exceptional flows): 
4α. Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός είναι από την πρώην ΕΣΣΔ και έχει λάβει δάνειο ή επίδομα 

κρατικής αρωγής, τότε ο αρμόδιος υπάλληλος εκτελεί την περίπτωση χρήσης «Ανάκληση 
Δανείου». 

Προαπαιτούμενα (Preconditions) – Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά:  
1. Ο Έλληνας πρώην αλλοδαπός έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, 
2. Ο Έλληνας πρώην αλλοδαπός κατηγορείται για αδίκημα που οδηγεί σε ανάκληση ελληνικής 

ιθαγένειας (υπέβαλε πλαστά δικαιολογητικά, κατηγορείται για κλοπή κλπ). 
 
Α/
Α 

Τίτλος  Δικαιολο
γητικού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπό
θεση που 
καλύπτει 
ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γρα
φο; 

Σχόλια 

               

 
Δικαιολογητικά εντός της Δημόσιας Διοίκησης:  

Α/Α  Τίτλος  Δι
καιολογητι
κού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

1.               

 

Κόστος παροχής υπηρεσίας για τον πελάτη: Κανένα. 

Μέγιστος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: Δεν ορίζεται. 



 Σελίδα 147  

 

Μέσος αναμενόμενος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: 1 μήνας. 

Ισχύοντα μετά την εκτέλεση/Αποτέλεσμα  (Postconditions): Μετά την απόφαση ανάκλησης 
της Ελληνικής ιθαγένειας ο Έλληνας πρώην αλλοδαπός δεν έχει πλέον την ελληνική ιθαγένεια. 

 

Σχόλια: Ο Έλληνας πρώην αλλοδαπός έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης στο ΥΠΕΣΔΔΑ, εντός 30 
ημερών από τη παραλαβή της επιστολής. 

Πίνακας 29: Περιγραφή υπηρεσίας "Ανάκληση ελληνικής ιθαγένειας" 

5.2.2.2 Ανάκληση δανείου 

Η υπηρεσία ανάκληση δανείου, εκτελείται στην περίπτωση κατά την οποία ανακαλείται 

η ιθαγένεια του Έλληνα, ομογενή από την πρώην ΕΣΣΔ. 

 

 
Σχήμα 23: Ανάκληση δανείου 
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Τίτλος: Ανάκληση δανείου  ID: 13  Επίπεδο  σπουδαιότητας:  Υ‐
ψηλό 

Αποδέκτης  (Actor):  Έλληνας  πρώην  ομο‐
γενής από  την πρώην ΕΣΣΔ που  έχει απο‐
κτήσει την ελληνική ιθαγένεια και έχει πά‐
ρει δάνειο. 

Τύπος υπηρεσίας: Λεπτομερής, πραγματική 

Περιγραφή: Η υπηρεσία αυτή εκτελείται στην περίπτωση ανάκλησης ανακληθεί  η  ιθαγένεια του 
Έλληνα πρώην ομογενή από την πρώην ΕΣΣΔ. 
Φορέας: ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 

Εκροή: Απόφαση ανάκλησης δανείου 
 

Εμπλεκόμενοι/Ρόλοι (Stakeholders): 
 
#  Εμπλεκόμενος  Περιγραφή  Ρόλος 

  Έλληνας  πρώην 
ομογενής  από  την 
πρώην ΕΣΣΔ 

Έχει  αποκτήσει  την  Ελ‐
ληνική ιθαγένεια. 

Πελάτης. 

  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Η  υπηρεσία  της  Δημόσι‐
ας Διοίκησης που εκτελεί 
όλους  τους  ρόλους  του 
φορέα  Δημόσιας  Διοίκη‐
σης  και  προσφέρει  το 
αποτέλεσμα  της  υπηρε‐
σίας. 

Front‐office:  έχει το ρόλο του 
γραφείου  επαφής  με  τον 
αποδέκτη  της  υπηρεσίας  για 
την  παράδοση  του 
αποτελέσματος. 
Γενική  ευθύνη  της  υπηρεσίας 
(ευθύνη  και  την  εποπτεία 
όλης  της  διαδικασίας,  ο 
κύριος  διεκπεραιωτής  της 
υπηρεσίας  και  ο  φορέας  που 
προσφέρει  το  αποτέλεσμα 
της υπηρεσίας). 

  Τράπεζα  Ενημερώνεται  για  την 
ολοκλήρωση  ανάκληση 
του  δανείου  και  διακα‐
νονίζει  την  επιστροφή 
του. 

Είναι φορέας λήψης κοινο‐
ποίησης, ενημερώνεται από 
την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την ολο‐
κλήρωση της διαδικασίας. 

  Υπουργείο  Οικο‐
νομικών/Αρμόδια 
ΔΟΥ 

Ενημερώνεται  για  την 
ολοκλήρωση  εκτέλεσης 
της υπηρεσίας. 

Είναι φορέας λήψης κοινο‐
ποίησης, ενημερώνεται από 
την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την ολο‐
κλήρωση της διαδικασίας. 

 
 
 
 

α επικοινωνίας: 

#  Φορέας  Κανάλι   Φορά Επικοινωνίας 
  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Αυτοπροσώπως  Από  την  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  στον  Έλληνα  πρώην 

ομογενή από την πρώην ΕΣΣΔ 

Αφορμή/Περιοδικότητα (Trigger): Η έκδοση απόφασης ανάκλησης ελληνικής ιθαγένειας του Έλ‐
ληνα πρώην ομογενή από την πρώην ΕΣΣΔ, το οποίο συνεπάγεται και ανάκληση του δανείου που 
έχει λάβει.  
 



 Σελίδα 149  

 

Τύπος: Η ανάκληση δανείου απαιτείται από άλλη υπηρεσία της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, αυτής της ανάκλησης 
ελληνικής ιθαγένειας, συνεπώς είναι εσωστρεφής. 
Σχέσεις: 

Συσχέτιση (Association): Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ, ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, Τρά‐
πεζα, Υπουργείο Οικονομικών/Αρμόδια ΔΟΥ. 
Περίληψη (Include): 
Επέκταση (Extend): 
Γενίκευση (Generalization): 

Νόμοι: 3284/2004 

Κανονική Ροή (Normal flow): 
1. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα δανειοδότησης ομογενών, ενημερώνε‐

ται για την απόφαση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας του Έλληνα πρώην ομογενή από 
την πρώην ΕΣΣΔ, για την απόφαση ανάκλησης της.     

2. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα δανειοδότησης ομογενών, εκδίδει την 
απόφαση ανάκλησης δανείου του ομογενή. 

3. Ο αρμόδιος  υπάλληλος  της  γραμματείας  κοινοποιεί  στη    τράπεζα δανειοδότησης, Υπουρ‐
γείο Οικονομικών και στον ενδιαφερόμενο την απόφαση ανάκλησης του δανείου. 

4. Ο Έλληνας πρώην  ομογενής  από  την πρώην ΕΣΣΔ υποχρεούται  να  επιστρέψει  το  δάνειο 
που έχει λάβει σε διακανονισμό με τη τράπεζα που το χορήγησε. 

5. Σε περίπτωση που ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ έχει λάβει επίδομα 
κρατικής αρωγής, τότε εκτελείται η υποροή S‐1. 

Υπόροές (subflows): 
S1: Επιστροφή χρηματικού ποσού κρατικής αρωγής: 

1. Ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ,  επιστρέφει  το ποσό της κρατικής 
αρωγής για στεγαστική συνδρομή. 

Ροές κατά εξαίρεση (Exceptional flows): 
 

Προαπαιτούμενα (Preconditions) – Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά:  
1. Ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ να έχει λάβει δάνειο, 
2. Να εκκρεμεί σε βάρος του ομογενή από την πρώην ΕΣΣΔ απόφαση ανάκλησης ελληνικής 

ιθαγένειας.  
 
Α/
Α 

Τίτλος  Δικαιολο
γητικού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπό
θεση που 
καλύπτει 
ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γρα
φο; 

Σχόλια 

               

 
Δικαιολογητικά εντός της Δημόσιας Διοίκησης:  

Α/Α  Τίτλος  Δι
καιολογητι
κού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

1.               

 
Κόστος παροχής υπηρεσίας για τον πελάτη: Κανένα. 
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Μέγιστος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: Δεν ορίζεται. 

Μέσος αναμενόμενος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: 1 μήνας. 

Ισχύοντα μετά την εκτέλεση/Αποτέλεσμα (Postconditions): Ο Έλληνας πρώην ομογενής από 
την πρώην ΕΣΣΔ πρέπει  να  επιστρέψει το δάνειο και  το χρηματικό ποσό της κρατικής αρωγής 
που του έχει χορηγηθεί. 

 
Σχόλια:  

Πίνακας 30: Περιγραφή υπηρεσίας "Ανάκληση δανείου" 

5.2.2.3 Ανάκληση αιτήσεως απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας 

Η υπηρεσία ανάκλησης αιτήσεως απόκτησης ελληνικής  ιθαγένειας εκτελείται στην πε‐

ρίπτωση κατά την οποία ο αλλοδαπός ο οποίος έχει υποβάλλει αίτηση απόκτησης ελλη‐

νικής ιθαγένειας υπάγεται σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:  

• εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση ανάκλησης ελληνικής ιθαγένειας  

• δεν προσήλθε στην Επιτροπή Γνωμοδότησης για συνέντευξη μετά από δυο συνεχό‐

μενες προσκλήσεις,  

• δεν έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη μέσα στο προκαθορισμένο από το νόμο χρο‐

νικό διάστημα του ενός έτους,  

• από τη γνωμοδότηση της αστυνομίας προκύπτει ότι έχει καταδικαστεί σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 58 του 2910/2001,  

• η γνωμοδότηση των Επιτροπών Γνωμοδότησης ήταν αρνητική, 

• έχει υποβάλλει αίτηση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας σε άλλη περιφέρεια της χώ‐

ρας,  

• μετά από ενδελεχή έλεγχο πλήρωσης προϋποθέσεων προκύπτει ότι δεν πληροί της 

προϋποθέσεις απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας,  

• έχει υποβάλλει πλαστά δικαιολογητικά στην αίτηση απόκτησης ελληνικής ιθαγένει‐

ας. 
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Σχήμα 24: Ανάκληση αιτήσεως απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας 

Τίτλος:  Ανάκληση  αίτησης  απόκτησης  ελληνι‐
κής ιθαγένειας 

ID: 14  Επίπεδο  σπουδαιότητας:  Υ‐
ψηλό 

Αποδέκτης  (Actor):  Αλλοδαπός  έχει  υπο‐
βάλει  αίτηση  απόκτησης  ελληνικής  ιθαγέ‐
νειας. 

Τύπος υπηρεσίας: Λεπτομερής, πραγματική 

Περιγραφή: Η υπηρεσία αυτή εκτελείται στην περίπτωση που ο αλλοδαπός ο οποίος έχει υποβάλει 
αίτηση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας: 

• Δεν εμφανίστηκε στην Επιτροπή Γνωμοδότησης για συνέντευξη μετά από δυο συνεχόμενες 
προσκλήσεις, 

• Δεν έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη μέσα στο προκαθορισμένο από το νόμο χρονικό 
διάστημα του ενός έτους, 

• Εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση ανάκλησης ελληνικής ιθαγένειας, 
• Από τη γνωμοδότηση της αστυνομίας προκύπτει ότι έχει καταδικαστεί σύμφωνα με τις δι‐

ατάξεις του άρθρου 58 του 2910/2001, 
• Η γνωμοδότηση των Επιτροπών Γνωμοδότησης ήταν αρνητική, 
• Έχει κάνει αίτηση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας σε άλλη ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ της χώρας,    
• Μετά από ενδελεχή έλεγχο πλήρωσης προϋποθέσεων προκύπτει ότι δεν πληροί της προϋ‐
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ποθέσεις απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας, 
• Έχει υποβάλει πλαστά δικαιολογητικά στην αίτηση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας. 
 

Φορέας: ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 

Εκροή: Απόφαση ανάκλησης αιτήσεως απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας 
 

Εμπλεκόμενοι/Ρόλοι (Stakeholders): 
 

#  Εμπλεκόμενος  Περιγραφή  Ρόλος 
  Αλλοδαπός  Έχει  υποβάλλει  αίτηση  από‐

κτησης ελληνικής ιθαγένειας. 
Πελάτης. 

  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Η υπηρεσία της Δημόσιας Διοί‐
κησης  που  εκτελεί  όλους  τους 
ρόλους  του  φορέα  Δημόσιας 
Διοίκησης  και  προσφέρει  το 
αποτέλεσμα της υπηρεσίας. 

Front‐office:  έχει  το  ρόλο  του 
γραφείου  επαφής  με  τον  αποδέκτη 
της υπηρεσίας για την παράδοση του 
αποτελέσματος. 
Γενική  ευθύνη  της  υπηρεσίας 
(ευθύνη  και  την  εποπτεία  όλης  της 
διαδικασίας,  ο κύριος διεκπεραιωτής 
της  υπηρεσίας  και  ο  φορέας  που 
προσφέρει  το  αποτέλεσμα  της 
υπηρεσίας). 

  Εισαγγελία  Ενημερώνεται  για  την  ολοκλή‐
ρωση  εκτέλεσης  της  υπηρεσί‐
ας,  σε  περίπτωση  εκτέλεσης 
της  λόγω  προσκόμισης  πλα‐
στών δικαιολογητικών από τον 
αλλοδαπό. 

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

 
 
 
 

Κανάλια επικοινωνίας: 
 
#  Φορέας  Κανάλι   Φορά Επικοινωνίας 

  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Αυτοπροσώπως  Από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ στον αλλοδαπό  
Αφορμή/Περιοδικότητα (Trigger): Συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω 
(βλ. Περιγραφή) και ο υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ απορρίπτει την αίτηση του αλλοδαπού για από‐
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 
Τύπος: Η ανάκληση ελληνικής ιθαγένειας χρησιμοποιείται εσωτερικά από τη Δημόσια Διοίκηση. 
Σχέσεις: 

Συσχέτιση (Association): Αλλοδαπός, ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, Εισαγγελία. 
Περίληψη (Include): 
Επέκταση (Extend): 
Γενίκευση (Generalization): 

Νόμοι: 3284/2004 

Κανονική Ροή (Normal flow): 
1. Ο υπεύθυνος για  την  επεξεργασία  του φακέλου υπάλληλος  της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, διαπιστώνει 

ότι συντρέχει ένας από τους παραπάνω λόγους (βλ. Περιγραφή), οποίος οδηγεί σε διακοπή 
επεξεργασίας του αιτήματος του αλλοδαπού για απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.  

2. Ο αρμόδιος  υπάλληλος  της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ,  εκδίδει  την  απόφαση ανάκλησης αιτήσεως από‐
κτησης ελληνικής ιθαγένειας, η οποία πρωτοκολλείται.  

3. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, ελέγχει εάν ο αιτούμενος είναι ομογενής από την 
πρώην ΕΣΣΔ.  

4. Στην περίπτωση που ο αιτούμενος είναι από την πρώην ΕΣΣΔ τότε εκτελείται η υποροή S‐1. 
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Υπόροές (subflows): 
S1: Ανάκληση βεβαίωσης αιτήσεως ελληνικής ιθαγένειας (κίτρινη βεβαίωση): 
1. Η ανάκληση αιτήσεως απόκτησης ελληνικής  ιθαγένειας αφορά ομογενείς από την πρώην 

ΕΣΣΔ. Ο αρμόδιος υπάλληλος για περιπτώσεις ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ εκδίδει α‐
πόφαση ανάκλησης βεβαίωσης ελληνικής ιθαγένειας, η οποία πρωτοκολλείται. 

2. Ο  αρμόδιος  υπάλληλος  της  γραμματείας  κοινοποιεί  την  απόφαση  ανάκλησης  βεβαίωσης 
ελληνικής ιθαγένειας στον ενδιαφερόμενο. 

Ροές κατά εξαίρεση (Exceptional flows): 
2α. Σε  περίπτωση  που  ο  αλλοδαπός  κατηγορείται  για  πλαστότητα  δικαιολογητικών  που  έχει 

υποβάλει, τότε η γραμματεία κοινοποιεί την απόφαση στην Εισαγγελία. 
Προαπαιτούμενα (Preconditions) – Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά:  
1. Ο αλλοδαπός έχει υποβάλει αίτηση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας. 

 
 
Α/
Α 

Τίτλος  Δικαιολο
γητικού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπό
θεση που 
καλύπτει 
ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γρα
φο; 

Σχόλια 

               

               

 
Δικαιολογητικά εντός της Δημόσιας Διοίκησης:  

Α/Α  Τίτλος  Δι
καιολογητι
κού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

1.               

 

 
Κόστος παροχής υπηρεσίας για τον πελάτη: Κανένα. 

Μέγιστος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: Δεν ορίζεται. 

Μέσος αναμενόμενος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: 1 εβδομάδα. 

Ισχύοντα μετά την εκτέλεση/Αποτέλεσμα (Postconditions): Ο αλλοδαπός δεν έχει δικαίωμα 
να υποβάλει ξανά αίτηση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους, 
ανεξάρτητα από το λόγο απόρριψης. 

 
Σχόλια:  

Πίνακας 31: Περιγραφή υπηρεσίας " Ανάκληση αιτήσεως απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας" 
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5.2.3 Διοικητικές υπηρεσίες  

Στις διοικητικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται, όπως έχει ήδη ειπωθεί, η περιήγηση υπη‐

ρεσιών και η παρακολούθηση αίτησης.  

5.2.3.1 Περιήγηση υπηρεσίας  

Η περιήγηση υπηρεσίας αναφέρεται στη πληροφόρηση του αλλοδαπού, ο οποίος ενδια‐

φέρεται να υποβάλει αίτηση σε μια από τις προσφερόμενες υπηρεσίες της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ. 

Στην  περίπτωση  αυτή,  ο  αλλοδαπός  προσέρχεται  στην  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  και  απευθύνεται 

στους αρμόδιος υπαλλήλους προκειμένου να πληροφορηθεί για: 

• Αν είναι δικαιούχος της υπηρεσίας, 

• Απαραίτητα δικαιολογητικά, 

• Φορέα στον οποίο πρέπει να απευθυνθεί, 

• Πιθανό κόστος της υπηρεσίας, κλπ. 

 
Σχήμα 25: Περιήγηση υπηρεσίας 

 

Τίτλος: Περιήγηση υπηρεσιών ΠΕΡ  ID: 15  Επίπεδο  σπουδαιότητας:  Υ‐
ψηλό 

Αποδέκτης (Actor):  Αλλοδαπός  Τύπος περίπτωσης χρήσης Λεπτομερής, πραγμα‐
τική 

Περιγραφή:  Αυτή  η  περίπτωση  χρήσης  εκτελείται  όταν  αλλοδαπός,  ενδιαφέρεται  να  υποβάλλει 
αίτηση σε μια από τις υπηρεσίες της ΠΕΡ.  

Φορέας: ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 

Εκροή:  

Εμπλεκόμενοι/Ρόλοι (Stakeholders):   
 
#  Εμπλεκόμενος  Περιγραφή  Ρόλος 

  Αλλοδαπός  Επιθυμεί  να  πληροφορηθεί  για 
τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες  της 
ΠΕΡ 

Πελάτης. 
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  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Προσφέρει  την  πληροφόρηση 
που επιθυμεί ο αλλοδαπός 

Ο φορέας της Δημόσιας Διοίκησης ο 
οποίος προσφέρει το αποτέλεσμα της 
υπηρεσίας που ζητά ο αλλοδαπός  
 

 
 
 
Κανάλια επικοινωνίας: 

#  Φορέας  Κανάλι   Φορά Επικοινωνίας 
  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Αυτοπροσώπως  / 

Εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος 

Αμφίδρομη 

Αφορμή/Περιοδικότητα (Trigger): 
Ο αλλοδαπός επιθυμεί να πληροφορηθεί για μια υπηρεσία. Αναλυτικά: 

• Δικαιολογητικά υπηρεσιών 
• Εάν είναι δικαιούχος 
• Φορέα – γραφείο στο οποίο πρέπει να υποβάλει αίτηση 

 
Τύπος:  
Η περιήγηση υπηρεσίας δεν απαιτείται από κάποιο φορέα της Δημόσιας Διοίκησης, συνεπώς έχει 

αυταξία.  
Σχέσεις: 

Συσχέτιση (Association): Αλλοδαπός, ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
Περίληψη (Include):     
Επέκταση (Extend):   
Γενίκευση (Generalization): 

Νόμοι:  
 

Κανονική Ροή (Normal flow): 
1. Ο αλλοδαπός προσέρχεται στην ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ και αναζητά τον αρμόδιο υπάλληλο για την υ‐

πηρεσία που τον ενδιαφέρει. 
2. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την υπηρεσία τον πληροφορεί σχετικά με την υ‐

πηρεσία 
Υπόροές (subflows): 
 

Ροές κατά εξαίρεση (Exceptional flows): 

Προαπαιτούμενα (Preconditions) – Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά:  
 
Α/Α  Τίτλος  Δι

καιολογητι
κού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

1.               
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Δικαιολογητικά εντός της Δημόσιας Διοίκησης:  

Α/Α  Τίτλος  Δι
καιολογητι
κού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

1.               

 
Κόστος παροχής υπηρεσίας: Κανένα 

Μέγιστος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: Δεν ορίζεται από τον νόμο 

Μέσος αναμενόμενος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: 1 ώρα 

Ισχύοντα μετά την εκτέλεση/Αποτέλεσμα (Postconditions): 

Σχόλια: 

Πίνακας 32: Περιγραφή της υπηρεσίας περιήγησης υπηρεσίας 

5.2.3.2 Παρακολούθηση αίτησης 

Η παρακολούθηση της αίτησης αφορά την περίπτωση κατά την οποία αλλοδαπός ή Έλ‐

ληνας πρώην αλλοδαπός επιθυμεί να ενημερωθεί για το στάδιο της πορείας της αίτησης 

που έχει υποβάλει. Για το λόγο αυτό προσέρχεται στο γραφείο στο οποίο έχει υποβάλλει 

την αίτηση του και με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης ενημερώνεται για την πο‐

ρεία της. 

 
Σχήμα 26: Παρακολούθηση αίτησης 

 

Τίτλος: Περιήγηση υπηρεσιών ΠΕΡ  ID: 16  Επίπεδο  σπουδαιότητας: 
Υψηλό 
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Αποδέκτης (Actor):  Αλλοδαπός  Τύπος περίπτωσης χρήσης Λεπτομερής, πραγμα‐
τική 

Περιγραφή: Αυτή η περίπτωση χρήσης εκτελείται όταν αλλοδαπός, ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση 
για κάποια από τις υπηρεσίες της ΠΕΡ, επιθυμεί να πληροφορηθεί για την πορεία της αίτησης του, 
τις ενέργειες και το χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωσή της. 
 
Φορέας: ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 

Εκροή:  
 
 

Εμπλεκόμενοι/Ρόλοι (Stakeholders):   
 
#  Εμπλεκόμενος  Περιγραφή  Ρόλος 

  Αλλοδαπός  Επιθυμεί να πληροφορηθεί για τη 
πορεία της αίτησης που έχει υπο‐
βάλει στη ΠΕΡ  
 

Πελάτης. 

  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Προσφέρει  την  πληροφόρηση 
που επιθυμεί ο αλλοδαπός 

Ο φορέας της Δημόσιας Διοίκησης ο 
οποίος προσφέρει το αποτέλεσμα της 
υπηρεσίας που ζητά ο αλλοδαπός  
  

Κανάλια επικοινωνίας: 
 

#  Φορέας  Κανάλι   Φορά Επικοινωνίας 
1.   ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Αυτοπροσώπως  / 

Εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος 

Αμφίδρομη 

 
Αφορμή/Περιοδικότητα (Trigger): 
Ο αλλοδαπός επιθυμεί να παρακολουθήσει την πορεία της αίτησης του για μια από τις παρακάτω 
υπηρεσίες της ΠΕΡ: 

• Απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας  
• Ανάκτηση Ελληνικής ιθαγένειας 
• Απώλεια Ελληνικής ιθαγένειας 
• Πιστοποίηση ομογενειακής ιδιότητας 
• Χορήγηση δανείων/επιδομάτων 
• Έκδοση άδειας διαμονής 
• Ανανέωση άδειας διαμονής 

Τύπος:  
Η περιήγηση υπηρεσίας δεν απαιτείται από κάποιο φορέα της Δημόσιας Διοίκησης, συνεπώς έχει 

αυταξία.  
Σχέσεις: 

Συσχέτιση (Association): Αλλοδαπός, ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
Περίληψη (Include):     
Επέκταση (Extend):   
Γενίκευση (Generalization): 

Νόμοι:  

Κανονική Ροή (Normal flow): 
1. Ο αλλοδαπός έχει υποβάλλει αίτηση σε μια από της υπηρεσίες της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, από την ο‐

ποία διαθέτει τον αριθμό πρωτοκόλλου.  
2. Ο αλλοδαπός προσέρχεται στο γραφείο της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ στο οποίο έχει υποβάλλει την αίτηση
3. Ο αρμόδιος υπάλληλος τον ενημερώνει για το στάδιο της αίτησης του, για προβλεπόμενο χρό‐

νο ολοκλήρωσης. 
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Υπόροές (subflows): 

Ροές κατά εξαίρεση (Exceptional flows): 

Προαπαιτούμενα (Preconditions) – Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά 
1. Ο αλλοδαπός έχει υποβάλει αίτηση για κάποια από τις υπηρεσίες της ΠΕΡ 
2. Ο αλλοδαπός διαθέτει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του 
 
Α/Α  Τίτλος  Δι

καιολογητι
κού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

1.               

 
 

Δικαιολογητικά εντός της Δημόσιας Διοίκησης:  

Α/Α  Τίτλος  Δι
καιολογητι
κού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

1.               

 
 

Κόστος παροχής υπηρεσίας: Κανένα 

Μέγιστος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: Δεν ορίζεται από τον νόμο 

Μέσος αναμενόμενος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: 1 ώρα 

Ισχύοντα  μετά  την  εκτέλεση/Αποτέλεσμα  (Postconditions):  Ενημερώνεται  για  απαραίτητες 
κινήσεις του προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία  (π.χ. προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητι‐
κών). 

Σχόλια: 

Πίνακας 33: Περιγραφή της υπηρεσίας παρακολούθησης αίτησης 
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6. Προτεινόμενες Βελτιώσεις και Εύρος Αλλαγών  
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα προβλήματα της υφιστάμενης  κατάστασης και 

προτείνονται  μια  σειρά  από  ενέργειες  για  την  αντιμετώπιση  τους.  Οι  ενέργειες  αυτές 

προτείνονται με βάση την ανάλυση των προβλημάτων της υφιστάμενης κατάστασης, τη 

διεθνή εμπειρία και τη γνώμη των εμπλεκομένων φορέων. Με βάση τις παρεμβάσεις αυ‐

τές, προτείνεται το εύρος των αλλαγών που απαιτούνται ώστε να υποστηριχθεί το ΠΣ.  

6.1 Προβλήματα στην Υφιστάμενη Κατάσταση 
Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τόσο οι εργαζόμενοι της Περιφέρειας όσο και 

οι αιτούμενοι αλλοδαποί μπορούν να ομαδοποιηθούν στα παρακάτω:  

Αρχικά, οι υπάλληλοι της Περιφέρειας διατηρούν τα δικαιολογητικά και τις υποβληθεί‐

σες αιτήσεις  των αλλοδαπών σε φυσικούς φακέλους,  γεγονός  το  οποίο  δυσχεραίνει  ι‐

διαίτερα: 

• την αναζήτηση σε αυτούς,  

• την πληροφόρηση προς τους αλλοδαπούς,  

• τη φύλαξη τους, καθώς και  

• την προστασία τους από καταστροφές.  

Η έλλειψη πληροφοριακού συστήματος έχει δυσμενή επίδραση και στην ποιότητα του 

παραγόμενου έργου, αφού συχνά παρουσιάζονται λάθη και παραλείψεις. 

Ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία για την ολοκλήρωση μιας υπηρεσίας αποτελεί η επικοι‐

νωνία με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως στο 

φόρτο εργασίας των φορέων αυτών, σε επανέλεγχο του αιτούμενου αλλοδαπού, κλπ.    

Προβλήματα δημιουργούνται σε ορισμένες περιπτώσεις και από την έλλειψη επικοινω‐

νίας με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, όπως π.χ. άλλες περιφέρειας της χώρας 

και ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι σε περίπτωση που απορριφτεί αίτηση του αλλοδαπού για 

υπηρεσία μιας περιφέρειας, αυτός μπορεί να υποβάλει αίτηση σε άλλη περιφέρεια της 

χώρας,  χωρίς  να  γίνει  αντιληπτό  ή  σε  περίπτωση  ανάκλησης  ιθαγένειας  ο  αλλοδαπός 

μπορεί να συνεχίσει να συνταξιοδοτείται καθώς δεν ενημερώνεται αυτόματα ο αρμόδιος 

ασφαλιστικός φορέας. 

Πέρα από την εργασία της  επεξεργασίας των αιτήσεων των αλλοδαπών, οι υπάλληλοι 

της Περιφέρειας πρέπει να απαντούν σε ερωτήματα παρακολούθησης της πορείας των 

αιτήσεων  και  να  ενημερώνουν  τους  αλλοδαπούς  για  το  χρόνο  διεκπεραίωσής  αυτών. 

Όπως γίνεται κατανοητό, η εργασία των υπαλλήλων της Περιφέρειας επιβαρύνεται αρ‐

κετά λόγω των πληροφοριών αυτών, ειδικά αν ληφθεί υπόψη, το γεγονός ότι είναι απα‐
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ραίτητη η αναζήτηση του φυσικού φακέλου προκειμένου να απαντηθούν τα περισσότε‐

ρα από αυτά τα ερωτήματα. 

Από τη πλευρά των αιτούμενων αλλοδαπών, η διαδικασία δυσκολεύει και από το γεγο‐

νός ότι πολλοί από αυτούς δεν έχουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

6.2 Προτεινόμενες βελτιώσεις 
Οι προτεινόμενες βελτιώσεις (ενέργειες και παρεμβάσεις) έχουν κύριο στόχο τη μείωση 

του  χρόνου ολοκλήρωσης  των διαδικασιών και  του φόρτου  εργασίας  των υπαλλήλων 

καθώς και την αντιμετώπιση των υπολοίπων προβλημάτων της υφιστάμενης κατάστα‐

σης όπως αυτά αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα.  

Πληροφόρηση του ενδιαφερόμενου για τις υπηρεσίες της ΠΕΡ 

Η καθημερινή εργασία των υπαλλήλων της ΠΕΡ,  επιβαρύνεται από τους  ενδιαφερόμε‐

νους για μια υπηρεσία, οι οποίοι προσέρχονται για να πληροφορηθούν για τα απαιτού‐

μενα δικαιολογητικά, εάν είναι δικαιούχοι, το φορέα στον οποίο πρέπει να απευθυνθούν 

κλπ.  

Αναμένεται πως ο όγκος των αλλοδαπών που θα προσέρχεται στην ΠΕΡ θα μειωθεί ση‐

μαντικά καθώς όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες θα παρέχονται από τη διαδικτυακή 

πύλη και το τηλεφωνικό κέντρο. 

Ενημέρωση του αλλοδαπού για την πορεία της αίτησης και για μελλοντικές ενέρ

γειες 

Ο αιτούμενος σε μια από τις υπηρεσίες της ΠΕΡ θα έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης για 

την  πορεία  της  αίτησης  του  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  και  του  τηλεφωνικού  κέ‐

ντρου. Για να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές ο αιτούμενος θα μπορεί να 

χρησιμοποιεί για παράδειγμα τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης για την οποία ενδι‐

αφέρεται καθώς και κάποιο από τα στοιχεία του διαβατηρίου του. Οι πληροφορίες ω‐

στόσο που θα παρέχονται θα είναι περιορισμένες καθώς αφορούν προσωπικά δεδομένα 

των αιτουμένων. 

Επιπλέον, ο αιτούμενος θα ενημερώνεται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για μελλοντι‐

κές του ενέργειες, π.χ. προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, πρόσκληση σε ορκωμο‐

σία κλπ. 

Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου αλλοδαπού 

Κατά την κατάθεση της αίτησης του αλλοδαπού μαζί με τα προσκομιζόμενα δικαιολογη‐

τικά, ο υπεύθυνος υπάλληλος στο γραφείο παραλαβής θα δημιουργεί τον ηλεκτρονικό 

φάκελο της αίτησης στο ΠΣ. Στο φάκελο αυτό εκτός από την αίτηση θα αποθηκεύονται 

όλα  τα  προσκομιζόμενα  δικαιολογητικά,  τα  οποία  προηγουμένως  θα  ψηφιοποιούνται, 

ενώ θα καταχωρούνται και όλες οι σχετικές ενέργειες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κα‐
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τά την επεξεργασία του φακέλου (π.χ. επικοινωνία με άλλους φορείς, έκδοση αποφάσε‐

ων κλπ). 

Επιπλέον, θα καταγράφεται το στάδιο επεξεργασίας της αίτησης του αιτουμένου, π.χ. ο 

φάκελος του αλλοδαπού βρίσκεται σε επεξεργασία από το ΥΠΕΣΔΔΑ. Η πληροφορία αυ‐

τή θα είναι διαθέσιμη από τη διαδικτυακή πύλη και το τηλεφωνικό κέντρο, για την ενη‐

μέρωση του αλλοδαπού για την πορεία της αίτησης του. Ο φάκελος θα ενημερώνεται ε‐

πιπλέον  για  σχετικές  υπηρεσίες  του  προσφέρθηκαν  στον  αιτούμενο  π.χ.  πιστοποίηση 

ομογενειακής  ιδιότητας,  χορήγηση  δανείου,  έκδοση  συναφών  βεβαιώσεων,  χορήγηση 

κρατικής αρωγής κλπ. 

Γραφείο παραλαβής αιτήσεων 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του ΠΣ για τη μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης 

μιας διαδικασίας, απαιτούνται και οργανωσιακές αλλαγές στην Περιφέρεια. Για τη δημι‐

ουργία  του  ηλεκτρονικού  φακέλου  αιτουμένου,  απαιτείται  ψηφιοποίηση  της  αίτησης 

και των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι χρονο‐

βόρα και δεν προσθέσει αξία στην περίπτωση που την εργασία αυτή την αναλάβει ο αρ‐

μόδιος για τη διεκπεραίωση της αίτησης υπάλληλος. 

Για το λόγο αυτό, προτείνεται η ενασχόληση υπαλλήλων αποκλειστικά με την παραλαβή 

των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, με ταυτόχρονο έλεγχο πληρότητας τους, δηλα‐

δή γραφείο παραλαβής αιτήσεων που θα λειτουργεί ως front‐office. Επιπλέον, στο γρα‐

φείο αυτό θα βρίσκεται εγκατεστημένος ο κατάλληλος εξοπλισμός ώστε να είναι δυνατή 

η ψηφιοποίηση της αίτησης και των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. Ωστόσο η ψη‐

φιοποίηση θα γίνεται από άλλο υπάλληλο ή αργότερα ώστε να μην υπάρχουν καθυστε‐

ρήσεις στην εξυπηρέτηση.  

Επιπλέον,  θα  αποδίδεται  αριθμός  πρωτοκόλλου  στην  αίτηση ώστε  να  ολοκληρωθεί  η 

δημιουργία  του  ηλεκτρονικού  φακέλου  και  στη  συνέχεια  να  προωθείται  στο  αρμόδιο 

γραφείο για τη διεκπεραίωση του αιτήματος.  

Στην ισχύουσα κατάσταση, σε ορισμένες περιπτώσεις αιτουμένων απόκτησης ελληνικής 

ιθαγένειας (ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ), κατά την παραλαβή της αίτησης και των 

δικαιολογητικών εκδίδεται και η βεβαίωση αιτήσεως απόκτησης ελληνικής  ιθαγένειας 

(κίτρινη βεβαίωση). Προτείνεται και αυτή η ενέργεια να γίνεται από το γραφείο παρα‐

λαβής αιτήσεων.  

Έτσι, οι αρμοδιότητες του γραφείου παραλαβής αιτήσεων μπορούν να συνοψιστούν ως 

εξής: 

• Παραλαβή αιτήσεων για κάθε υπηρεσία, 

• Έλεγχος πληρότητας, 
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• Ψηφιοποίηση αίτησης και δικαιολογητικών, 

• Ηλεκτρονική πρωτοκόλληση αίτησης, 

• Έκδοση ‐ παράδοση βεβαίωσης αιτήσεως απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας (όπου 

αυτό απαιτείται).  

Εφόσον, η διαδικασία παραλαβής των αιτήσεων θα πραγματοποιείται από γραφείο ό‐

που θα  έχει ως  κύρια αρμοδιότητα  την παραλαβή  των αιτήσεων  (front‐office),  η  δρα‐

στηριότητα αυτή θα μπορούσε να μεταφερθεί και σε φορέα εκτός της Περιφέρειας που 

θα αναλάβει τις αρμοδιότητες του γραφείου παραλαβής αιτήσεων.  

Ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων  

Το ΠΣ θα παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης εγγράφων για κάθε υπηρεσία 

π.χ.  πρακτικό  ορκωμοσίας,  απόφαση απόκτησης  ελληνικής  ιθαγένειας  κλπ.  καθώς  και 

αποστολής τους στους εμπλεκόμενους φορείς, εφόσον αυτοί διαθέτουν την κατάλληλη 

υποδομή και τεχνολογία και η ασφάλεια της επικοινωνίας έχει εξασφαλιστεί. 

Προκειμένου τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται να είναι έγκυρα θα μπορούσε να 

γίνει χρήση των ψηφιακών υπογραφών. Η ψηφιακή υπογραφή ορίζεται από το ελληνικό 

δίκαιο µε ειδική πρόβλεψη (Ν. 2672/1999) ως εξής: «Η ψηφιακής μορφής υπογραφή σε 

δεδομένα ή λογικά συνεχιζόμενη με αυτά, χρησιμοποιείται από τον υπογράφοντα ως έν‐

δειξη υπογραφής του περιεχομένου των δεδομένων αυτών». Επιπλέον, σύμφωνα με το 

άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος 150/2001 η ψηφιακή υπογραφή εξομοιώνεται µε 

την  ιδιόχειρη.  Η ψηφιακή  υπογραφή  που  βασίζεται  σε  αναγνωρισμένο  πιστοποιητικό 

και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής επέχει θέση ιδιόχειρης 

υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο. Έχει από τη μία επιβε‐

βαιωτική λειτουργία βοηθώντας τον παραλήπτη να βεβαιωθεί ότι το μήνυμα που παρα‐

λαμβάνει ανήκει στον αποστολέα χωρίς αλλοιώσεις και από την άλλη εμπιστευτική λει‐

τουργία, όπου µόνο ο παραλήπτης μπορεί να διαβάσει το μήνυμα και όχι ανεπιθύμητοι 

τρίτοι. Συνεπώς το ΠΣ θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει τη χρήση ηλεκτρονικών υπο‐

γραφών μόλις οι εθνικές υποδομές τεθούν σε λειτουργία.  

Ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις η διακίνηση εγγράφων να είναι δυνατή ακόμη και χω‐

ρίς τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών. Αυτό είναι εφικτό κυρίως όσον αφορά τη δια‐

κίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων που ανήκουν στο δίκτυο Σύζευξις αφού το δίκτυο αυ‐

τό παρέχει ένα ικανοποιητικό βαθμό ασφάλειας στη διακίνηση των δεδομένων.  

Απόδοση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου  

Στην υφιστάμενη κατάσταση δυνατότητα απόδοσης αριθμού πρωτοκόλλου έχουν μόνο 

οι υπάλληλοι στη γραμματεία, στην οποία ανατρέχουν οι αρμόδιοι για τη διεκπεραίωση 

των αιτήσεων υπάλληλοι όταν αυτό απαιτείται. Στο ΠΣ, κατά την έκδοση και την απο‐
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θήκευση εγγράφων θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής απόδοσης αριθ‐

μού πρωτοκόλλου του εγγράφου. 

Με την εφαρμογή της απόδοσης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, θα είναι ευκολότερη η ο‐

λοκλήρωση  των  διαδικασιών  ενώ  οι  υπάλληλοι  της  γραμματείας  θα  απελευθερωθούν 

από το φόρτο εργασίας που αποφέρει η παραπάνω εργασία στις συνολικές τους αρμο‐

διότητες.  

Μείωση προσκομιζομένων δικαιολογητικών  

Με τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών σήμερα, οι αιτούμενοι οι οποίοι έχουν ήδη λάβει 

μια υπηρεσία από την ΠΕΡ π.χ. απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας και αιτούνται για μια νέα 

π.χ. πιστοποίηση ομογενειακής ιδιότητας είναι αναγκασμένοι να προσκομίσουν ξανά δι‐

καιολογητικά  τα  οποία  βρίσκονται  ήδη  στο  φάκελο  της  πρώτης  αίτησης  τους.  Αυτό 

συμβαίνει καθώς είναι ιδιαίτερα δύσκολη η αναζήτηση στους φυσικούς φακέλους. 

Το ΠΣ, με τη διατήρηση ηλεκτρονικών φακέλων για κάθε αιτούμενο, θα μπορεί να απαλ‐

λάξει τον αρμόδιο υπάλληλο από τον επιπλέον έλεγχο των νέων δικαιολογητικών. Η α‐

ναζήτηση στον ηλεκτρονικό φάκελο θα μπορεί  να είναι άμεση, ώστε να αντλούνται οι 

απαραίτητες πληροφορίες. 

Πρόσβαση στο ΠΣ των εμπλεκόμενων φορέων   

Στους εμπλεκόμενους στις υπηρεσίες φορείς θα υπάρχει η δυνατότητα αποστολής του 

ηλεκτρονικού φακέλου του αιτουμένου, όταν αυτό απαιτείται και όταν υπάρχει η απα‐

ραίτητη υποδομή από τον αντίστοιχο φορέα. 

Επιπλέον, φορείς οι  οποίοι  εμπλέκονται στις διαδικασίες και  έχουν  το ρόλο του  front‐

office, είναι δηλαδή υπεύθυνοι για τη συλλογή των αιτήσεων π.χ. ο Δήμος, θα μπορούν 

να έχουν τη δυνατότητα απευθείας καταχώρησης των στοιχείων των αιτούμενων δια‐

θέτοντας πρόσβαση στην  εφαρμογή  καταχώρησης στοιχείων  του ΠΣ. Αυτό συνεπάγε‐

ται: 

• μείωση λαθών κατά την καταχώρηση των στοιχείων, 

• επιτάχυνση των διαδικασιών, 

• μείωση  του  φόρτου  εργασία  καταχώρησης  των  στοιχείων  των  αιτουμένων  στη 

Περιφέρεια, 

• διασφάλιση αξιοπιστίας συναλλαγών, 

• άμεση προώθηση των ηλεκτρονικών φακέλων στον αρμόδιο υπάλληλο. 

Διαδικτυακή έκδοση στατιστικών και αναφορών  

Για την καλύτερη εποπτεία της Περιφέρειας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, το ΠΣ θα 

πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στα υψηλόβαθμα στελέχη της ΠΕΡ (π.χ. διευθυντή και 

προϊστάμενους τμημάτων) να εκδίδουν στατιστικά στοιχεία. Έτσι, τα ανώτερα στελέχη 
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της Περιφέρειας θα  είναι σε θέση να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή π.χ.  τον αριθμό των 

αποφάσεων απόκτησης ελληνικής  ιθαγένειας που έχουν εκδοθεί το τελευταίο μήνα,  ε‐

ξάμηνο ή έτος, δάνεια που χορηγηθήκαν κλπ. Θα είναι επίσης σε θέση να παρουσιάσουν 

την πορεία εργασιών της ΠΕΡ σε άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης όταν αυτό α‐

παιτείται,  χωρίς  να ανατρέχουν στους φυσικούς φακέλους π.χ.  αναφορά σε ΥΠΕΣΔΔΑ 

για τον αριθμό των αλλοδαπών που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια από την Περιφέ‐

ρεια. 

Το ΠΣ, θα πρέπει να διαθέτει έτοιμες αναφορές ενώ θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατό‐

τητα παραμετροποίησης τους από το διαχειριστή του συστήματος, βάσει  των απαιτή‐

σεων του χρήστη. Αναλυτικά, ο διαχειριστής του συστήματος θα μπορεί  να προσθέτει 

καινούρια πεδία στις αναφορές να τροποποιεί και να διαγράφει τα ήδη υπάρχοντα. 

6.3 Εύρος αλλαγών   
Στις περισσότερες περιπτώσεις η δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος αντικα‐

θιστά ένα ήδη υπάρχον σύστημα είτε μηχανογραφημένο ή όχι. Η εγκατάσταση ενός νέου 

πληροφοριακού συστήματος είναι δυνατόν να έχει  τρεις διαφορετικές  επιδράσεις στις 

διαδικασίες και υπηρεσίες ενός οργανισμού. Αναλυτικά: 

• Αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών  (Business Process Automa

tion).  Η  αυτοματοποίηση  των  επιχειρηματικών  διαδικασιών  αφήνει  τον  οργανι‐

σμό να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Οι επιχειρηματικές διαδικασίες γίνονται όμως 

αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα.  

• Βελτίωση επιχειρηματικών διαδικασιών (Business Process Improvement). Η 

βελτίωση επιχειρηματικών διαδικασιών σημαίνει ότι υπάρχουν αλλαγές στον τρό‐

πο με τον οποίο γίνονται οι διαδικασίες. Οι διαδικασίες όμως έχουν το ίδιο αποτέ‐

λεσμα. 

• Ανασχεδιασμός  επιχειρηματικών  διαδικασιών  (Business  Process  Reengi

neering). Ο ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών αλλάζει τελείως τον ορ‐

γανισμό και τις διαδικασίες που εκτελούνται. 

Στην Περιφέρεια, η εγκατάσταση του νέου πληροφοριακού συστήματος κυρίως θα αυ‐

τοματοποιήσει  τις  υπάρχουσες  διαδικασίες  ενώ  θα  επιφέρει  και  κάποιες  αλλαγές  π.χ. 

στον  τρόπο  που  ενημερώνονται  οι  αλλοδαποί  (διαδικτυακή  πύλη,  αυτοματοποιημένο 

τηλεφωνικό κέντρο).  

Είναι επίσης σημαντικό πως το ΠΣ θα παρέχει και νέες υπηρεσίες που δεν προσφέρονται 

στην υφιστάμενη κατάσταση για παράδειγμα η πολύ‐γλωσσική ενημέρωση και πληρο‐

φόρηση των αλλοδαπών μέσω διαδικτυακής πύλης και αυτοματοποιημένου τηλεφωνι‐

κού κέντρου.  
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7. Εμπλεκόμενοι 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία παροχής των υπη‐

ρεσιών της Περιφέρειας, οι οποίοι δυνητικά θα μπορούν να χρησιμοποιούν το ΠΣ. Οι ε‐

μπλεκόμενοι χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:  

• Τελικοί δικαιούχοι των υπηρεσιών  

• Υπάλληλοι της ΠΕΡ  

• Δημόσιοι φορείς που εμπλέκονται στην παροχή των υπηρεσιών και 

• Ιδιωτικοί φορείς που εμπλέκονται στην παροχή των υπηρεσιών 

Στη συνέχεια περιγράφεται συνοπτικά κάθε κατηγορία χρηστών μαζί με παραδείγματα 

ενδεικτικής λειτουργικότητας που δυνητικά θα μπορούσε να προσφέρει το ΠΣ στην κα‐

τηγορία αυτή.  

7.1 Τελικοί Δικαιούχοι των Υπηρεσιών  
Οι τελικοί δικαιούχοι των υπηρεσιών είναι κυρίως δύο:  

• οι αλλοδαποί  

• οι εξουσιοδοτημένοι δικηγόροι των αλλοδαπών 

Αλλοδαπός 

Ο  αλλοδαπός  θα  χρησιμοποιεί  την  πολύ‐γλωσσική  διαδικτυακή  πύλη  και  το  πολύ‐

γλωσσικό τηλεφωνικό κέντρο για να πληροφορείται για την πορεία της αίτησης του και 

να ενημερώνεται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Περιφέρειας. Για την πληροφόρηση 

για  την πορεία  της αίτησης  του ο αλλοδαπός θα  χρησιμοποιεί  κωδικό πρόσβασης π.χ. 

τον  αριθμό  πρωτοκόλλου  της  αίτησης  που  έχει  υποβάλλει  και  για  την  οποία  θέλει  να 

πληροφορηθεί.  Επιπλέον,  θα  μπορεί  να  ενημερώνεται  για  μελλοντικές  του  ενέργειες 

σχετικά με την αίτηση που έχει υποβάλλει εγγράφως και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Εξουσιοδοτημένος δικηγόρος του αλλοδαπού  

Ο εξουσιοδοτημένος δικηγόρος του αλλοδαπού θα χρησιμοποιεί την πολύ‐γλωσσική δι‐

αδικτυακή πύλη  και  το πολύ‐γλωσσικό  τηλεφωνικό κέντρο,  για  να πληροφορηθεί  τον 

πελάτη του για την πορεία της αίτησης του. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να χρησιμο‐

ποιεί τον απαιτούμενο κωδικό πρόσβασης που έχει αποδοθεί στον αλλοδαπό.   

7.2 Υπάλληλοι της Περιφέρειας 
Οι υπάλληλοι της ΠΕΡ ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:  

• οι υπάλληλοι της Περιφέρειας 

• οι προϊστάμενοι των τμημάτων 
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• ο διευθυντής της Περιφέρειας και ο γενικός Γραμματέας  

• ο διαχειριστής του ΠΣ  

Υπάλληλοι της Περιφέρειας 

Οι  υπάλληλοι  είναι  οι  κυριότεροι  χρήστες  των  εφαρμογών  αυτοματισμού  των  υπηρε‐

σιών που προσφέρει η Περιφέρεια. Όλες οι εργασίες των υπαλλήλων στην υφιστάμενη 

κατάσταση διεκπεραιώνονται χωρίς της χρήση πληροφοριακού συστήματος. Στην μελ‐

λοντική κατάσταση, οι υπάλληλοι θα δημιουργούν και θα διαχειρίζονται τον ηλεκτρονι‐

κό φάκελο του κάθε αλλοδαπού. Αυτός θα είναι πιστό ηλεκτρονικό αντίγραφο του φυ‐

σικού φακέλου που επίσης θα αποθηκεύεται για λόγους αρχείου.  Με τη χρήση του ΠΣ, 

οι υπάλληλοι θα μπορούν να εκδίδουν ευκολότερα όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πιστο‐

ποιητικά κλπ. Επίσης η απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου θα γίνεται και αυτή ηλεκτρονι‐

κά και αυτόματα. Η πρόσβαση του κάθε υπαλλήλου στο σύστημα θα ορίζεται βάσει των 

εργασιακών του καθηκόντων και συνεπώς κάθε υπάλληλος θα έχει δικαίωμα καταχώ‐

ρησης, τροποποίησης και διαγραφής σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του. Τέλος, οι υπάλ‐

ληλοι θα μπορούν να ενημερώνουν το ΠΣ για την κατάσταση της αίτησης των αλλοδα‐

πών  ώστε  αυτή  να  είναι  διαθέσιμη  μέσω  διαδικτύου  και  μέσω  του  τηλεφωνικού  κέ‐

ντρου.  

Προϊστάμενοι  τμημάτων,  διευθυντής  της  Περιφέρειας  και  γενικός  γραμματέας 

ΠΕΡ 

Οι προϊστάμενοι των τμημάτων της Περιφέρειας θα έχουν πλήρη πρόσβαση στις εφαρ‐

μογές που θα αυτοματοποιούν τις εσωτερικές διαδικασίες της Περιφέρειας. Επιπλέον θα 

έχουν τη δυνατότητα της έκδοσης αναφορών με στατιστικά στοιχεία. Τέλος, σε συνερ‐

γασία με το διαχειριστή του συστήματος θα ορίζουν το περιεχόμενο και τις πληροφορίες 

που θα παρέχονται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και το περιεχόμενο της διαδικτυα‐

κής πύλης. 

Διαχειριστής του ΠΣ 

Ο διαχειριστής του ΠΣ θα είναι υπάλληλος της ΠΕΡ με τεχνικές γνώσεις. Θα  μπορεί να 

αποδίδει δικαιώματα πρόσβασης στο ΠΣ στους υπαλλήλους της Περιφέρειας βάσει των 

αρμοδιοτήτων τους και σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο του υπαλλήλου. Επιπλέον, 

θα ορίζει και θα ανανεώνει το περιεχόμενο που θα εμφανίζεται στη διαδικτυακή πύλη 

καθώς και τις παρεχόμενες πληροφορίες του τηλεφωνικού κέντρου.  

7.3 Δημόσιοι Φορείς  
Οι δημόσιοι φορείς που εμπλέκονται στην παροχή των υπηρεσιών της Περιφέρειας εί‐

ναι:  

• Οι Δήμοι  
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• Το ΥΠΕΣΔΔΑ  

• Το Υπουργείο Δικαιοσύνης/ η Εισαγγελία 

• Το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών  

• Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης/ η Ελληνική Αστυνομία 

• Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 

• Άλλες Περιφέρειες 

• Οι Επιτροπές Γνωμοδότησης  

• Τα Προξενεία  

• Το ΥΕΕΒΕ  

• Η Ιντερπόλ  

• Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 

Δήμοι 

Οι δήμοι στις περιπτώσεις απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας με τη διαδικασία της πολι‐

τογράφησης,  για  τις  οποίες  έχουν  το  ρόλο  του  frontoffice  (δηλαδή  λειτουργούν  ως 

γραφείο αποδοχής αιτήσεων) θα μπορούν να καταχωρούν τα στοιχεία διαβατηρίου του 

αιτούμενου αλλοδαπού στο ΠΣ, απαλλάσσοντας τον αρμόδιο υπάλληλο της Περιφέρειας 

στη παραλαβή των αιτήσεων από το φόρτο των επιπλέον καταχωρήσεων. 

Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση απόκτησης, ανάκτησης, απώλειας ή αποστέρησης ελληνι‐

κής ιθαγένειας, όπου ο δήμος έχει το ρόλο του φορέα κοινοποίησης, θα μπορεί να λαμ‐

βάνει ηλεκτρονικά την αντίστοιχη απόφαση.  

ΥΠΕΣΔΔΑ 

Το ΥΠΕΣΔΔΑ για κάθε περίπτωση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας όπου διαδραματίζει 

γνωμοδοτικό, συμβουλευτικό και ελεγκτικό χαρακτήρα, θα μπορεί να λαμβάνει όλο τον 

ηλεκτρονικό φάκελο  του  αλλοδαπού,  να  προβαίνει  στις  απαραίτητες  ενέργειες  και  να 

αποστέλλει ηλεκτρονικά την αντίστοιχη γνωμοδότηση.   

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που διαδραματίζει το ρόλο του φορέα κοινοποίησης, για τις 

υπηρεσίες  απόκτησης,  ανάκτησης,  απώλειας  ή  αποστέρησης  ελληνικής  ιθαγένειας,  θα 

υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής του αποτελέσματος.  

Υπουργείο Δικαιοσύνης/Εισαγγελία 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποτελεί φορέα κοινοποίησης  των υπηρεσιών  της Περιφέ‐

ρειας σε περίπτωση προσκόμισης πλαστών δικαιολογητικών από τον αλλοδαπό, ενώ η 

Εισαγγελία  έχει  ελεγκτικό  χαρακτήρα με  τον  έλεγχο  της ποινικής  κατάστασης  του αι‐

τούμενου αλλοδαπού. Κατά συνέπεια, σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει δυνατότητα ηλε‐

κτρονικής αποστολής των εγγράφων και των πληροφοριών. 

Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών 
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Το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, ελέγχει τη γνησιότητα των προσκομιζόμενων δικαιολογη‐

τικών. Έτσι, στην περίπτωση αυτή απαιτείται η ύπαρξη του φυσικού εγγράφου.  

Ωστόσο, η γνωμοδότηση γνησιότητας μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά.  

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης/Ελληνική Αστυνομία 

Το  Υπουργείο  Δημόσιας  Τάξης  είναι  ο  φορέας  κοινοποίησης  του  αποτελέσματος  των 

υπηρεσιών της Περιφέρειας σχετικά με την απόκτηση, απώλεια ή αποστέρηση ελληνι‐

κής ιθαγένειας, έτσι στην περίπτωση αυτή θα μπορεί να ενημερώνεται ηλεκτρονικά για 

το αποτέλεσμα. 

Η Ελληνική Αστυνομία έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα με τον έλεγχο των αλλοδαπών για 

το αν συντρέχουν εις βάρος τους λόγοι για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας. Η 

Περιφέρεια, θα μπορεί να αποστέλλει ηλεκτρονικά τα στοιχεία του αλλοδαπού για τον 

οποίο απαιτείται ο έλεγχος και η γνωμοδότηση να αποστέλλεται ως φυσικό έγγραφο ή 

ηλεκτρονικά.   

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 

Το Υπουργείο είναι συνεργάτης στην παροχή υπηρεσιών από την Περιφέρεια. Ο ρόλος 

του υπουργείου είναι εγκριτικός καθώς εγκρίνει ή όχι την παροχή επιδόματος σε ομογε‐

νή.  Επομένως,  θα  λαμβάνει  τον  ηλεκτρονικό  φάκελο  του  ομογενή  και  θα  γνωμοδοτεί 

σχετικά με την παροχή του επιδόματος. 

Άλλες Περιφέρειες 

Οι υπόλοιπες περιφέρειες εμπλέκονται με δύο τρόπους στην παροχή των υπηρεσιών της 

Περιφέρειας. Αρχικά, σε περίπτωση ανάκλησης ιθαγένειας, η απόφαση πρέπει να κοινο‐

ποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες. Επιπλέον, σύμφωνα με το νόμο, ένας αλλοδαπός δεν έ‐

χει δικαίωμα να υποβάλει δεύτερη αίτηση για απόκτηση ιθαγένειες σε διαφορετική Πε‐

ριφέρεια εάν δεν  έχει περάσει  τουλάχιστον ένας χρόνος από την απόφαση απόρριψης 

της πρώτης αίτησης. Ωστόσο στην υφιστάμενη κατάσταση αυτός ο έλεγχος δεν γίνεται 

αφού είναι πρακτικά ανέφικτο για κάθε νέα αίτηση να γίνεται χειρωνακτικός  έλεγχος 

στα αρχεία όλων των Περιφερειών για να διαπιστωθεί εάν ο αλλοδαπός δεν έχει δικαί‐

ωμα αίτησης.  

Με τη χρήση του ΠΣ, η κοινοποίηση των ανακλήσεων θα μπορούσε να γίνεται ηλεκτρο‐

νικά. Επίσης, ηλεκτρονικά θα μπορούσε να γίνεται και ο έλεγχος εάν έχει γίνει υποβολή 

αίτησης σε κάποια άλλη Περιφέρεια.  

Επιτροπές Γνωμοδότησης 

Οι Επιτροπές Γνωμοδότησης διαδραματίζουν γνωμοδοτικό, συμβουλευτικό και ελεγκτι‐

κό  χαρακτήρα  στην  περίπτωση  απόκτησης  ελληνικής  ιθαγένειας  από  ομογενείς  της 

πρώην ΕΣΣΔ με τη διαδικασία της ορκωμοσίας. Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρχει η δυ‐



 Σελίδα 169  

 

νατότητα αποστολής, εκτός του φυσικού φακέλου και του ηλεκτρονικού, ώστε να επε‐

ξεργάζονται το αίτημα και να αποστέλλουν τελικά τη γνωμοδότηση. 

Προξενείο 

Το προξενείο έχει το ρόλο του γραφείου υποδοχής αιτήσεων κατά την έναρξη της διαδι‐

κασίας και φορέα κοινοποίησης, στην περίπτωση διαμονής του αλλοδαπού στο εξωτε‐

ρικό. Συνεπώς, το Προξενείο θα μπορεί να καταχωρεί τα στοιχεία του αλλοδαπού στο ΠΣ 

και να λαμβάνει ηλεκτρονικά το αποτέλεσμα της υπηρεσίας.  

ΥΕΕΒΕ 

Η ΥΕΕΒΕ είναι συνεργάτης στην παροχή υπηρεσιών από την Περιφέρεια. Έχει ελεγκτικό 

ρόλο, με τον έλεγχο γνησιότητας προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. 

Στην  περίπτωση  ελέγχου  γνησιότητας  εγγράφων,  απαιτείται  η  αποστολή  εγγράφου 

στην ΥΕΕΒΕ.   

Ιντερπόλ 

Η  Ιντερπόλ  ελέγχει  τη  γνησιότητα  των  προσκομιζόμενων  δικαιολογητικών  και  για  το 

λόγο αυτό απαιτείται η ύπαρξη του φυσικού εγγράφου. Συνεπώς δεν φαίνεται εφικτή η 

χρήση του ΠΣ από τους υπαλλήλους της Ιντερπόλ στο εγγύς μέλλον.  

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είναι συνεργάτης στην παροχή υπηρεσιών από της 

Περιφέρειας. Έχει ρόλο συμβουλευτικό, καθώς παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με το νο‐

μοθετικό πλαίσιο, παραπομπές σε νόμους, διατάγματα και ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

Συνεπώς, οτιδήποτε προκύπτει σχετικά με τη νομοθεσία θα μπορεί να αποστέλλεται η‐

λεκτρονικά. 

7.4 Ιδιωτικοί Φορείς  
Οι ιδιωτικοί φορείς που εμπλέκονται στην παροχή των υπηρεσιών της Περιφέρειας είναι 

οι τράπεζες, στην υπηρεσία χορήγησης δανείων ‐ επιδομάτων.  
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8. Καθορισμός απαιτήσεων  

8.1 Απαιτήσεις συστήματος (Requirements) 
Στο  κεφάλαιο  αυτό παρουσιάζονται  οι  απαιτήσεις  των  χρηστών  του  ΠΣ.  Σύμφωνα με 

την διεθνή πρακτική οι απαιτήσεις χωρίζονται σε λειτουργικές και μη‐λειτουργικές. Οι 

λειτουργικές απαιτήσεις αναφέρονται σε μια λειτουργικότητα που πρέπει να επιτελεί το 

σύστημα  ή  σε  μια πληροφορία που πρέπει  να περιέχει. Οι  μη‐λειτουργικές απαιτήσεις 

αφορούν  τις  ιδιότητες  του πληροφοριακού συστήματος,  όπως απαιτήσεις συμπεριφο‐

ράς και χρηστικότητας. Οι απαιτήσεις προέκυψαν μετά από την ανάλυση της υπάρχου‐

σας κατάστασης και τις συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους. 

8.1.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κυριότερες λειτουργικές απαιτήσεις:  

1. Πολύγλωσσική πληροφόρηση αλλοδαπών και δικηγόρων μέσω διαδικτυακής πύλης και 

τηλεφωνικού κέντρου. 

1.1. Ο χρήστης (δηλαδή ο αλλοδαπός ή ο δικηγόρος του) θα μπορεί να ενημερώνεται 

μέσω του πολύγλωσσου τηλεφωνικού κέντρου και της πολύγλωσσης διαδικτυ‐

ακής  πύλης  για  τις  υπηρεσίες  που παρέχει  η Περιφέρεια. Πιο  συγκεκριμένα,  ο 

χρήστης θα πληροφορείται για τις υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν π.χ. για δι‐

καιολογητικά  που  απαιτούνται  για  την  υποβολή  της  αίτησης,  πιθανό  κόστος, 

φορείς  στους  οποίους  πρέπει  να  απευθυνθεί,  απαιτούμενο  χρονικό  διάστημα 

για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, σχετική νομοθεσία κλπ. Θα υποστηρίζονται 

τρεις τρόποι αλληλεπίδρασης. Συγκεκριμένα: 

1.1.1. Ο  χρήστης  θα  μπορεί  ανώνυμα  και  χωρίς  να  παρέχει  κανένα  προσωπικό 

του στοιχείο να ενημερώνεται για οποιαδήποτε υπηρεσία τον ενδιαφέρει.  

1.1.2. Ο χρήστης θα μπορεί να παρέχει κάποια προσωπικά του στοιχεία στο σύ‐

στημα απαντώντας σε μια σειρά από σχετικές ερωτήσεις. Τα στοιχεία αυτά 

θα χρησιμοποιούνται για να ενημερώνεται ο χρήστης για ποιες υπηρεσίες εί‐

ναι δικαιούχος καθώς και η ακριβής υπο‐περίπτωση στην οποία ανήκει. Τα 

στοιχεία που θα δίνει ο χρήστης δεν θα αποθηκεύονται στο σύστημα.  

1.1.3. Ο χρήστης θα μπορεί να εγγραφεί στο σύστημα και να καθορίσει πλήρως 

το προφίλ του. Σε αυτή την περίπτωση, θα προκύπτει αυτόματα εάν είναι δι‐

καιούχος  κάποιας  υπηρεσίας  καθώς  και  η  ακριβής  υπο‐περίπτωση  στην  ο‐
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ποία  ανήκει.  Τα  στοιχεία  του  χρήστη  θα  είναι  διαθέσιμα  μόνο  με  τη  χρήση 

προσωπικών κωδικών που θα αποστέλλονται στο χρήστη και θα μπορούν να 

αλλάξουν από αυτόν.  

1.2. Ο χρήστης της διαδικτυακής πύλης (δηλαδή ο αλλοδαπός ή ο δικηγόρος του) θα 

μπορεί επιπλέον: 

1.2.1. Να  αναζητά  πληροφορίες  για  τις  διάφορες  υπηρεσίες  που  προσφέρει  η 

ΔΑΚΑΜ με χρήση διαφόρων κριτηρίων αλλά και με ελεύθερη αναζήτηση.  

1.2.2. Να «κατεβάζει» από το διαδίκτυο όλο το υλικό που σχετίζεται με  κάποια 

υπηρεσία π.χ. σχετική αίτηση, οδηγίες συμπλήρωσης, σχετική νομοθεσία κλπ.  

1.3. Ο διαχειριστής του ΠΣ, μετά από έγκριση του διευθυντή της ΔΑΚΑΜ, θα μπορεί 

να  αλλάζει  το  περιεχόμενο  της  διαδικτυακής  πύλης  και  του  τηλεφωνικού  κέ‐

ντρου. 

2. Πολύγλωσσική  ενημέρωση  αλλοδαπών  και  δικηγόρων  μέσω  διαδικτυακής  πύλης  και 

τηλεφωνικού κέντρου. 

2.1. Ο χρήστης (δηλαδή ο αλλοδαπός ή ο δικηγόρος του) θα μπορεί μέσω ασφαλούς 

επικοινωνίας να πληροφορείται για την πορεία της αίτησης την οποία έχει υπο‐

βάλλει. Η πληροφόρηση περιέχει το στάδιο της αίτησης του, τυχόν προβλήματα, 

καθώς και ενδεχόμενες ενέργειες που απαιτούνται από τη δική του πλευρά.  

2.2. Ο χρήστης (δηλαδή ο αλλοδαπός ή ο δικηγόρος του) θα μπορεί να ενημερώνεται 

για παλιότερες αιτήσεις που έχει υποβάλει στην Περιφέρεια και για το αποτέλε‐

σμα τους. 

2.3. Ο χρήστης (δηλαδή ο αλλοδαπός ή ο δικηγόρος του) θα ενημερώνεται ηλεκτρο‐

νικά όταν απαιτείται να προσέλθει στην Περιφέρεια π.χ. κλήση συνέντευξης από 

Επιτροπές Γνωμοδότησης, ορισμός ημερομηνίας ορκωμοσίας κλπ.  

3. Μηχανογράφηση των υπηρεσιών της ΔΑΚΑΜ. 

3.1. Διαχείριση φακέλου αλλοδαπού  

3.1.1. Ο υπάλληλος της Περιφέρειας θα δημιουργεί τον «ηλεκτρονικό φάκελο του 

αλλοδαπού». Συγκεκριμένα: 

3.1.1.1. Ο υπάλληλος θα καταχωρεί ηλεκτρονικά όλα τα προσωπικά στοι‐

χεία του αλλοδαπού π.χ. ονοματεπώνυμο, χώρα καταγωγής, ημερομηνία 

γέννησης, οικογενειακή κατάσταση κλπ. 

3.1.1.2. Ο  υπάλληλος  θα  ψηφιοποιεί  τα  αποδεικτικά  των  προσωπικών 
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στοιχείων π.χ. ταυτότητα, διαβατήριο κλπ και θα τα συνάπτει στον ηλε‐

κτρονικό φάκελο του αλλοδαπού.   

3.1.1.3. Ο υπάλληλος θα αποθηκεύει τον ηλεκτρονικό φάκελο ο οποίος θα 

είναι έτοιμος για περαιτέρω επεξεργασία. 

3.1.2. Ο υπάλληλος της Περιφέρειας θα μπορεί μέσα από το φάκελο του αλλοδα‐

πού  να πλοηγηθεί στην οθόνη δημιουργίας  νέας αίτησης  για  τον αιτούμενο 

αλλοδαπό. 

3.1.3. Ο υπάλληλος της Περιφέρειας θα μπορεί να κάνει αναζήτηση ενός φακέλου 

αλλοδαπού με χρήση διαφόρων κριτηρίων (όνομα, ημερομηνία γέννησης, χώ‐

ρα προέλευσης κλπ).  

3.1.4. Ο υπάλληλος της Περιφέρειας θα μπορεί να επικαιροποιεί τα στοιχεία του 

αλλοδαπού π.χ.  σε  περίπτωση αλλαγή  διεύθυνσης  κατοικίας,  αλλαγής  οικο‐

γενειακής κατάστασης κ.α. 

3.2. Διαχείριση αιτήσεων αλλοδαπών. 

3.2.1. Κατά  την  υποβολή αίτησης  από  τον  αλλοδαπό,  ο  υπάλληλος  της Περιφέ‐

ρειας θα δημιουργεί νέα αίτηση στο σύστημα, θα επιλέγει από λίστα τον τύπο 

της υπηρεσίας και θα τη συνδέει με τον ηλεκτρονικό φάκελο του αλλοδαπού. 

Εάν ο αλλοδαπός δεν έχει ηλεκτρονικό φάκελο ο υπάλληλος της Περιφέρειας 

θα μπορεί να δημιουργεί νέο (βλ. 3.1.1). 

3.2.2. Το σύστημα κατά την καταχώρηση του φακέλου θα συμπληρώνει αυτόμα‐

τα τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.  

3.2.3. Ο  υπάλληλος  θα  ψηφιοποιεί  τα  δικαιολογητικά  που  έχουν  προσκομιστεί 

και θα τα συνάπτει στον ηλεκτρονικό φάκελο της αίτησης.  

3.2.4. Στο φάκελο της αίτησης του αλλοδαπού θα συνάπτονται όλα τα εισερχό‐

μενα έγγραφα τα οποία θα ψηφιοποιούνται και αφορούν επικοινωνία με άλ‐

λους φορείς  για τη διεκπεραίωση της αίτησης, π.χ. απάντηση της αστυνομίας 

για ποινική κατάσταση αλλοδαπού κλπ. Επίσης, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα 

τα οποία εκδίδονται από το ΠΣ π.χ. αίτημα χορήγησης αντιγράφου ποινικού 

μητρώου αλλοδαπού, βεβαιώσεις και αποφάσεις που εκδόθηκαν κλπ. 

3.2.5. Σε  κάθε  υπηρεσία  θα  αντιστοιχεί  μια  λίστα  δικαιολογητικών  η  οποία  θα 

μπορεί να τροποποιηθεί από το προϊστάμενο της Περιφέρειας.   

3.2.6. Ο  υπάλληλος  της  Περιφέρειας  θα  κοινοποιεί  ηλεκτρονικά  την  απόφαση 
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απόκτησης  της  ελληνικής  ιθαγένειας  στους  εμπλεκόμενους  φορείς  π.χ.  Υ‐

ΠΕΣΔΔΑ,  Δήμοι,  Υπουργείο  Δημόσιας  Τάξης/Τμήμα  Ομογενών/Ιθαγένειας, 

Διεύθυνση  Ασφαλείας  Θεσσαλονίκης/Διεύθυνση  Αλλοδαπών,  Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και στον ενδιαφερόμενο. 

3.2.7. Ο υπάλληλος της ΠΕΡ θα μπορεί να προβάλει τις αιτήσεις που έχει υποβάλ‐

λει ο αλλοδαπός καθώς και την κατάστασή τους. 

3.3. Διεκπεραίωση αιτήσεων.  

3.3.1. Η ροή εργασίας (workflow) της κάθε υπηρεσίας θα διαχωριστεί σε συγκε‐

κριμένο αριθμό βημάτων και η όλη διαδικασία θα αυτοματοποιηθεί ώστε να 

υποστηρίζεται  πλήρως  από  το  ΠΣ.  Έτσι  ο  υπάλληλος  θα  γνωρίζει  σε  ποιο 

στάδιο βρίσκεται κάθε αίτηση. Μετά την ολοκλήρωση του κάθε βήματος θα 

ανανεώνεται αυτόματα η κατάσταση  (status) της αίτησης  (π.χ. σε  εκκρεμό‐

τητα, ολοκληρωμένο κλπ).  

3.3.2. Ο φάκελος του αλλοδαπού θα μπορεί να αποστέλλεται και ηλεκτρονικά σε 

εμπλεκομένους στη διαδικασία φορείς π.χ. ΥΠΕΣΣΔΑ, στην περίπτωση που το 

ΥΠΕΣΔΔΑ έχει την ευθύνη για τη διεκπεραίωσης της αίτησης.  

3.3.3. Ο  υπάλληλος  της  Περιφέρειας  που  έχει  την  ευθύνη  για  τη  διεκπεραίωση 

της  αίτησης  θα  καταγράφει  την  επικοινωνία  που  έχει  πραγματοποιήσει  με 

τον αιτούντα αλλοδαπό.  

3.3.4. Κάθε  υπάλληλος  της Περιφέρειας  θα  έχει  δυνατότητα  εισαγωγής,  τροπο‐

ποίησης και διαγραφής στοιχείων που αφορούν μόνο στις υπηρεσίες για τις 

οποίες είναι υπεύθυνος, ενώ για τις υπόλοιπες υπηρεσίες θα έχει μόνο δικαί‐

ωμα προβολής. 

3.4. Άλλες απαιτήσεις. 

3.4.1. Στο  σύστημα  θα  έχουν  δυνατότητα  πρόσβασης  οι  φορείς  της  Δημόσιας 

Διοίκησης, οι οποίοι  εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών π.χ. ο Δήμος ο ο‐

ποίος  έχει  το  ρόλο  του  front‐office  και  συγκεκριμένα  τη  συλλογή  αιτήσεων 

και δικαιολογητικών, θα διαθέτει πρόσβαση στο ΠΣ προκειμένου να καταχω‐

ρεί τα στοιχεία των αιτουμένων. 

3.4.2. Οι υπάλληλοι των αντίστοιχων τμημάτων των νομών Πέλλας, Πιερίας, Κιλ‐

κίς, Σερρών, Χαλκιδικής και Ημαθίας. θα μπορούν να εκτελέσουν τις ίδιες λει‐

τουργίες μέσω του ΠΣ με τους συναδέλφους τους στη Θεσσαλονίκη. 

3.4.3. Το ΠΣ, θα εκδίδει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για κάθε υπηρεσία  τα ο‐
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ποία θα επικυρώνονται με τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής.  

3.4.4. Ο αλλοδαπός θα  ενημερώνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για  επόμενες 

απαιτούμενες ενέργειες του πχ προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.  

3.4.5. Ο διαχειριστής του ΠΣ, θα μπορεί να προγραμματίσει τη τήρηση αντιγρά‐

φων ασφαλείας, σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα π.χ. κάθε βράδυ.    

4. Διαχείριση αναφορών και στατιστικών στοιχείων. 

4.1. Οι  προϊστάμενοι  των  τμημάτων,  ο  διευθυντής  της  Περιφέρειας  και  ο  γενικός 

γραμματέας της ΠΕΡ θα μπορούν να ετοιμάζουν αναφορές με στατιστικά στοι‐

χεία για τους φακέλους και τις αιτήσεις των αλλοδαπών. 

4.2. Το ΠΣ θα διαθέτει έτοιμες αναφορές, οι οποίες θα μπορούν να παραμετροποιη‐

θούν. 

4.3.  Το ΠΣ θα δίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή του συστήματος, να προσθέσει 

νέες αναφορές. 

8.1.2 Μηλειτουργικές Απαιτήσεις 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κυριότερες μη‐λειτουργικές απαιτήσεις:  

1. Επιχειρησιακές απαιτήσεις. 

1.1. Το τηλεφωνικό κέντρο και η διαδικτυακή πύλη θα υποστηρίζουν τις  εξής γλώσ‐

σες:  Ελληνικά,  Γεωργιανά,  Ρώσικα,  Ουκρανικά,  Αρμένικα,  Αγγλικά,  Αλβανικά, 

Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Τουρκικά. 

1.2. Το τηλεφωνικό κέντρο θα υποστηρίζει 10 ταυτόχρονες τηλεφωνικές κλήσεις. 

2. Διαχείριση χρηστών. 

2.1. Ο διαχειριστής θα μπορεί να δημιουργεί/τροποποιεί/διαγράφει χρήστες και ομά‐

δες χρηστών, καθώς και να αποδίδει δικαιώματα πρόσβασης. 

2.2. Τα δικαιώματα πρόσβασης των υπαλλήλων στο πληροφοριακό σύστημα θα ορί‐

ζονται βάσει των αρμοδιοτήτων τους και ειδικότερα βάσει των υπηρεσιών για τις 

οποίες είναι υπεύθυνοι.    

3. Απαιτήσεις ασφάλειας. 

3.1. Οι υπάλληλοι της ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα μέσω κωδικού 

που θα δίνεται από το διαχειριστή του συστήματος. 

3.2. Το υποσύστημα του ΠΣ που αναφέρεται στους αλλοδαπούς θα είναι προσβάσιμο 
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από τον παγκόσμιο ιστό και για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι ασφαλές από πι‐

θανές επιθέσεις. 

3.3. Το  ΠΣ  θα  διαθέτει  ενσωματωμένη  λειτουργία  τήρησης  αντιγράφων  ασφαλείας 

(backup) η οποία θα είναι διαθέσιμη στην οθόνη του διαχειριστή. Τα αντίγραφα 

ασφαλείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν όχι μόνο τα δεδομένα, αλλά και τις ρυθ‐

μίσεις των χρηστών. 

3.4. Οι αλλοδαποί θα έχουν πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη και στο τηλεφωνικό κέ‐

ντρο, μέσω ενός κωδικού ο οποίος θα είναι αυστηρά προσωπικός. 

3.5. Το ΠΣ θα κρατάει αρχεία ενεργειών (log files) και θα δίνει τη δυνατότητα στο δια‐

χειριστή να επιλέγει ποιες ενέργειες θα καταγράφονται και για ποιο χρονικό διά‐

στημα. 

3.6. Στην πολύ‐γλωσσική διαδικτυακή πύλη και στο πολύ‐γλωσσικό τηλεφωνικό κέ‐

ντρο, θα διατίθενται πληροφορίες οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε όλους, καθώς 

και  πληροφορίες  οι  οποίες  θα  είναι  διαθέσιμες  μόνο  μέσω  κωδικού  πρόσβασης 

στους αιτούμενους στην Περιφέρειας. 

4. Διαλειτουργικότητα με συστήματα άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης 

4.1. Στο ΠΣ θα έχουν πλήρη πρόσβαση οι υπάλληλοι των τμημάτων της Περιφέρειας 

τα  οποία  βρίσκονται  στους  νομούς  Πέλλας,  Πιερίας,  Κιλκίς,  Σερρών,  Χαλκιδικής 

και Ημαθίας.  

4.2. Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους φορείς της Δημόσιας 

Διοίκησης,  οι  οποίοι θα μπορούν  έχουν πρόσβαση στο ΠΣ και  να ανταλλάσσουν 

δεδομένα και πληροφορίες.  

4.3. Η  σχεδίαση  του  ΠΣ  θα  πρέπει  να  ακολουθεί  τις  προδιαγραφές  του  Ελληνικού 

Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΔΗΔ). 

4.4. Το ΠΣ θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο με την τεχνολογία του φυλλομετρη‐

τή (browser). Ελάχιστη απαίτηση αποτελεί η πλήρης πρόσβαση από τους φυλλο‐

μετρητές Opera 6.0, Mozilla Firefox 1.2, Internet Explorer 6.0, Netscape 7.0.  

4.5. Το ΠΣ θα πρέπει να είναι παραμετροποιήσιμο και να προσαρμόζεται στις ανάγκες 

των χρηστών. 

5. Πολιτισμικές και πολιτικές απαιτήσεις 
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5.1. Η υλοποίηση όλων των υπηρεσιών θα πρέπει να είναι συμβατή με τη σχετική νο‐

μοθεσία που διέπει τη λειτουργία της ΠΕΡ και την παροχή των προσφερομένων 

υπηρεσιών. 
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9. Ανάλυση του πληροφοριακού συστήματος 
Τα διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης και δραστηριοτήτων χρησιμοποιήθηκαν στο Κε‐

φάλαιο 5 για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. Στο κεφάλαιο αυτό θα χρη‐

σιμοποιηθούν προκειμένου να περιγράψουν τον  τρόπο παροχής  των υπηρεσιών με  τη 

χρήση του πληροφοριακού συστήματος. 

9.1 Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης (Use Case Model) 
Στην ενότητα που ακολουθεί, χρησιμοποιούνται τα διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης, 

προκειμένου να απεικονιστεί η λειτουργικότητα του ΠΣ και κυρίως ο νέος τρόπος παρο‐

χής των υπηρεσιών της Περιφέρειας με τη χρήση του ΠΣ.  

Η κύρια διαφοροποίηση που επιφέρει η χρήση του ΠΣ σε σχέση με την υφιστάμενη κα‐

τάσταση, έγκειται στην αυτοματοποίηση όλων των σχετικών επιχειρηματικών διαδικα‐

σιών. Ωστόσο, με τη χρήση του ΠΣ αναμένεται πως οι  επιχειρηματικές διαδικασίες όχι 

μόνο  θα αυτοματοποιηθούν αλλά  επίσης  θα  εκτελούνται  αποδοτικότερα  και  αποτελε‐

σματικότερα. 

Στόχος των διαγραμμάτων περιπτώσεων χρήσης είναι η απεικόνιση και κατανόηση της 

λειτουργικότητας  του συστήματος,  και  της συμπεριφοράς  και  αλληλεπίδρασης  του  με 

τους εξωτερικούς χρήστες. Δηλαδή, περιγράφουν τον τρόπο με τον  οποίο θα συμπερι‐

φέρεται το ΠΣ προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των χρηστών, και απεικονί‐

ζουν, ουσιαστικά, την απαιτούμενη συμπεριφορά του συστήματος από την οπτική του 

χρήστη. Στα διαγράμματα αυτά, εκτός από τις υπηρεσίες, απεικονίζονται οι αποδέκτες 

των υπηρεσιών, οι εμπλεκόμενοι και οι μεταξύ τους σχέσεις. 

9.1.1 Διάγραμμα παραγωγικών περιπτώσεων χρήσης 

Οι παραγωγικές υπηρεσίες της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ είναι αυτές οι οποίες θα επηρεαστούν κατά 

κύριο λόγο από την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, καθώς σήμερα παρέχονταν χω‐

ρίς καμία υποστήριξη από πληροφοριακό σύστημα.   
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Σχήμα 27: Παραγωγικές περιπτώσεις χρήσης μελλοντικής κατάστασης 

9.1.2 Διάγραμμα διοικητικών περιπτώσεων χρήσης 

Οι διοικητικές υπηρεσίες σχετίζονται με την οργάνωση και την εποπτεία της Περιφέρει‐

ας. Οι υπηρεσίες αυτές είναι: 

• Διαχείριση αναφορών 

• Διαχείριση χρηστών  

• Περιήγηση υπηρεσίας 

• Παρακολούθηση αίτησης 

Οι δύο πρώτες υπηρεσίες, αφορούν νέες δυνατότητες που προσφέρονται από το ΠΣ. Η 

διαχείριση αναφορών σχετίζεται με  την  έκδοση στατιστικών στοιχείων σχετικά με  τις 

εργασίες  της Περιφέρειας.  Αναφέρεται  στα  υψηλόβαθμα  στελέχη  της Περιφέρειας,  σε 

προϊστάμενους των τμημάτων, στο διευθυντή της ΔΑΚΑΜ και στο γενικό γραμματέα της 

ΠΕΡ, ενώ η ευθύνη δημιουργίας, τροποποίησης και διαγραφής τους αποδίδεται στο δια‐

χειριστή του ΠΣ.  

Επιπλέον, αρμοδιότητα του διαχειριστή του συστήματος αποτελεί και η διαχείριση των 

χρηστών  του  ΠΣ.  Με  τον  τρόπο  αυτό,  ο  διαχειριστής  θα  αποδίδει  δικαιώματα  στους 

χρήστες βάσει  των αρμοδιοτήτων  τους και  θα δημιουργεί  ομάδες  χρηστών,  για παρά‐

δειγμα για υπαλλήλους που θα διαχειρίζονται τις ίδιες υποθέσεις. 
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Οι  υπηρεσίες  «περιήγηση  υπηρεσίας»  και  «παρακολούθηση αίτησης»,  εκτελούνται  και 

στην υφιστάμενη κατάσταση. Ωστόσο, για την εκτέλεση τους απαιτείται η επίσκεψη του 

αλλοδαπού στις εγκαταστάσεις τις Περιφέρειας ή η τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρ‐

μόδιο υπάλληλο για τη παρακολούθηση της αίτησης. Με την χρήση του ΠΣ, οι υπηρεσίες 

αυτές  θα  παρέχονται  στον  αλλοδαπό  με  τη  χρήση  της  πολύ‐γλωσσικής  διαδικτυακής 

πύλης και του πολύ‐γλωσσικού τηλεφωνικού κέντρου.  

Στο  παρακάτω  σχήμα  δίνεται  το  διάγραμμα  διοικητικών  περιπτώσεων  χρήσης  όπου 

φαίνονται οι προαναφερόμενες υπηρεσίες και οι ομάδες χρηστών που αλληλεπιδρούν με 

κάθε μία από αυτές. 

 
Σχήμα 28: Διοικητικές περιπτώσεις χρήσης μελλοντικής κατάστασης 

9.2 Διάγραμμα  δραστηριοτήτων  μελλοντικής  κατάστασης  (Ac

tivity Diagrams) 

Στη παρούσα ενότητα χρησιμοποιούνται τα διαγράμματα δραστηριοτήτων, προκειμέ‐

νου να απεικονίσουμε τις επιχειρηματικές διαδικασίες με τη χρήση του ΠΣ. Κάθε διά‐

γραμμα  δραστηριοτήτων  απεικονίζει  μια  προσφερόμενη  υπηρεσία  της  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, 

ενώ ακολουθεί η καταγραφή της υπηρεσίας με τη χρήση της φόρμας καταγραφής των 

υπηρεσιών η οποία χρησιμοποιήθηκε και για την καταγραφή της υφιστάμενης κατά‐

στασης.  Έτσι,  στη  συνέχεια  της  ενότητας,  παρουσιάζονται  ενδεικτικά  παραγωγικές 

υπηρεσίες,  οι  οποίες  όπως  και  στην  περίπτωση  της  υφιστάμενης  κατάστασης  εκτε‐

λούνται είτε λόγω ενέργειας του αποδέκτη, είτε υποχρεωτικά από τη Δημόσια Διοίκη‐
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ση, καθώς και οι διοικητικές υπηρεσίες.  

9.2.1 Παραγωγικές υπηρεσίες – Εκτέλεση λόγω ενέργειας του αποδέκτη 

Οι φάσεις εκτέλεσης των υπηρεσιών οι οποίες εκτελούνται λόγω υποβολής αίτησης του 

αποδέκτη σε αυτές, έχουν ως εξής: 

1. Στην πρώτη φάση γίνεται η παραλαβή των δικαιολογητικών και η δημιουργία η‐

λεκτρονικού φακέλου. Στη φάση αυτή πραγματοποιείται η παραλαβή της αίτησης 

και των δικαιολογητικών του πελάτη και ο έλεγχος πληρότητας των δικαιολογη‐

τικών. Η διαφοροποίηση στη φάση αυτή συγκριτικά με την υφιστάμενη κατάστα‐

ση αποτελεί  η  δημιουργία  του  ηλεκτρονικού φακέλου  του  πελάτη.  Αναλυτικά,  ο 

υπάλληλος καταχωρεί τα στοιχεία του πελάτη στο ΠΣ, αποδίδει ηλεκτρονικό πρω‐

τόκολλο στην αίτηση, ψηφιοποιεί την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά και δημι‐

ουργεί τελικά τον ηλεκτρονικό φάκελο. 

2. Αρχικοί  έλεγχοι,  στη  φάση  αυτή  πραγματοποιείται  έλεγχος  εγκυρότητας  των 

προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, υποβολής αίτησης σε άλλη Περιφέρεια και αν 

εκκρεμεί σε βάρος του αιτούμενου απόφαση ανάκλησης. Η φάση αυτή διαχωρίζε‐

ται από την επόμενη καθώς ο έλεγχος αυτός είναι απαραίτητος για την έναρξη της 

διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης. Σε περίπτωση που έλεγχος αυτός δεν είναι 

θετικός η αίτηση απορρίπτεται.  

3. Έλεγχος  ικανοποίησης  προϋποθέσεων.  Εδώ  περιλαμβάνονται  οι  έλεγχοι  που 

πραγματοποιούνται από άλλους φορείς (ποινικής κατάστασης, θέματα τάξης και 

ασφάλειας, έλεγχος στέρησης ιθαγένειας προγόνου) καθώς και οι ενδελεχείς έλεγ‐

χοι πλήρωσης προϋποθέσεων οι οποίοι πραγματοποιούνται είτε από την Περιφέ‐

ρεια είτε από άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (ΥΠΕΣΔΔΑ, Επιτροπές Γνω‐

μοδότησης, Υπουργείο Οικονομικών). 

4. Στη τέταρτη φάση, προκύπτει το αποτέλεσμα της υπηρεσίας το οποίο   επικυρώ‐

νεται με την έκδοση αντίστοιχου εγγράφου π.χ. απόφασης ή άλλου. 

5. Κοινοποιήσεις.  Εδώ  γίνονται  οι  κοινοποιήσεις  της  απόφασης  που  εκδόθηκε  ως 

αποτέλεσμα  επιτυχής  έκβασης  της  υπηρεσίας,  στους  φορείς  κοινοποίησης  και 

στον ενδιαφερόμενο.  

9.2.1.1 Χορήγηση δανείων – επιδομάτων 

9.2.1.2 Χορήγηση βεβαίωσης δανειοληπτικής ικανότητας 

Η βεβαίωση δανειοληπτικής ικανότητας χορηγείται, όπως έχει ήδη αναφερθεί στην πε‐

ριγραφή  της  υφιστάμενης  κατάστασης,  προκειμένου  ο  Έλληνας  πρώην  ομογενής  από 
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την πρώην ΕΣΣΔ να εκταμιεύσει δάνειο από τράπεζα της επιλογής του, για αγορά πρώ‐

της κατοικίας ή αγορά οικοπέδου ή κατασκευή σπιτιού ή βελτίωση υπάρχοντος σπιτιού, 

με ειδικά προνόμια.  

 
Σχήμα 29: Χορήγηση βεβαίωσης δανειοληπτικής ικανότητας 
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Τίτλος: Βεβαίωση δανειοληπτικής ικανότητας  ID: 1  Επίπεδο  σπουδαιότητας:  Υ‐
ψηλό 

Αποδέκτης  (Actor): Έλληνας  πρώην  ομο‐
γενής από  την πρώην ΕΣΣΔ που  έχει απο‐
κτήσει την ελληνική ιθαγένεια. 
 

Τύπος υπηρεσίας: Λεπτομερής, πραγματική 

Περιγραφή: Η υπηρεσία αυτή εκτελείται στην περίπτωση κατά την οποία Έλληνας πρώην ομογε‐
νής από την πρώην ΕΣΣΔ, ο οποίος έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, επιθυμεί να του χορηγη‐
θεί «βεβαίωση δανειοληπτικής ικανότητας», προκειμένου να λάβει δάνειο για αγορά πρώτης κατοι‐
κίας ή αγορά οικοπέδου ή κατασκευή σπιτιού ή βελτίωση υπάρχουσας κατοικίας. 
 
Φορέας: ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 

Εκροή: Βεβαίωση δανειοληπτικής ικανότητας  
 

Εμπλεκόμενοι/Ρόλοι (Stakeholders):   
 

#  Εμπλεκόμενος  Περιγραφή  Ρόλος 
1. Έλληνας  πρώην  ο‐

μογενής  από  την 
πρώην ΕΣΣΔ 

Επιθυμεί να του χορηγηθεί βεβαίω‐
ση  δανειοληπτικής  ικανότητας 
προκειμένου  να  λάβει  στεγαστικό 
δάνειο για αγορά πρώτης κατοικίας 
ή  αγορά  οικοπέδου  ή  κατασκευή 
σπιτιού  ή  βελτίωση  υπάρχουσας 
κατοικίας. 

Πελάτης. 

2. ΠΣ  Εδώ  δημιουργείται  ο  ηλεκτρονικός 
φάκελος του Έλληνα πρώην ομογε‐
νή  από  την  πρώην  ΕΣΣΔ,  στον  ο‐
ποίο  αποθηκεύονται  όλα  τα  προ‐
σκομιζόμενα δικαιολογητικά καθώς 
και  οι  σχετικές  ενέργειες  (π.χ.  επι‐
κοινωνία με άλλους φορείς, έκδοση 
αποφάσεων κλπ) 

Πληροφοριακό σύστημα 

3. ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Η  υπηρεσία  της  Δημόσιας  Διοίκη‐
σης που εκτελεί όλους τους ρόλους 
του φορέα Δημόσιας Διοίκησης. 

Front office: έχει το ρόλο του γρα‐
φείου επαφής με τον αποδέκτη 
της υπηρεσίας για την παραλαβή 
της αίτησης και των δικαιολογητι‐
κών κατά την έναρξη της διαδικα‐
σίας. 
Γενική ευθύνη της υπηρεσίας (ευ‐
θύνη και την εποπτεία όλης της 
διαδικασίας, ο κύριος διεκπεραιω‐
τής της υπηρεσίας και ο φορέας 
που προσφέρει το αποτέλεσμα της 
υπηρεσίας). 

4. Ιντερπόλ  Ελέγχει  την εγκυρότητα των δικαι‐
ολογητικών  που  προσκόμισε  ο Έλ‐
ληνας πρώην ομογενής. 

Είναι συνεργάτης στη διεκπεραί‐
ωση της υπηρεσίας με ελεγκτικό 
χαρακτήρα: έλεγχος γνησιότητας 
προσκομιζόμενων δικαιολογητι‐
κών. 

5. ΥΕΕΒΕ  Ελέγχει  την εγκυρότητα των δικαι‐
ολογητικών  που  προσκόμισε  ο Έλ‐
ληνας πρώην ομογενής. 

Είναι συνεργάτης στη διεκπεραί‐
ωση της υπηρεσίας με ελεγκτικό 
χαρακτήρα: έλεγχος γνησιότητας 
προσκομιζόμενων δικαιολογητι‐
κών. 

6. Ειδικό  Ληξιαρχείο 
Αθηνών 

Ελέγχει  την εγκυρότητα των δικαι‐
ολογητικών  που  προσκόμισε  ο Έλ‐
ληνας πρώην ομογενής. 

Είναι συνεργάτης στη διεκπεραί‐
ωση της υπηρεσίας με ελεγκτικό 
χαρακτήρα: έλεγχος γνησιότητας 
προσκομιζόμενων δικαιολογητι‐
κών. 

7. Τράπεζα  Δανειοδοτεί τον ομογενή για αγορά 
κατοικίας  μετά  την  έκδοση  της  βε‐
βαίωσης  δανειοληπτικής  ικανότη‐
τας. 

Αποτελεί φορέα λήψης κοινοποίη‐
σης: αποδέκτης της απόφασης χο‐
ρήγησης βεβαίωσης δανειοληπτι‐
κής ικανότητας. 
Front‐office: έχει το ρόλο του γρα‐
φείου  επαφής  με  τον  αποδέκτη 
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της  υπηρεσίας  για  την  παράδοση 
του αποτελέσματος. 

 
 

Κανάλια επικοινωνίας: 
 
#  Φορέας  Κανάλι   Φορά Επικοινωνίας 

  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Αυτοπροσώπως  Αμφίδρομη 
  Τράπεζα  Αυτοπροσώπως  Από τον Έλληνα πρώην ομογενή προς την Τράπεζα  

Αφορμή/Περιοδικότητα (Trigger): 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας πραγματοποιείται ύστερα από επιθυμία του πολίτη. Δηλαδή, ο Έλληνας 
πρώην  ομογενής  από  την  πρώην  ΕΣΣΔ  υποβάλλει  αίτηση  χορήγησης  βεβαίωσης  δανειοληπτικής 
ικανότητας, μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (βλ. Δικαιολογητικά) προκειμένου να λάβει δά‐
νειο. 
 
Τύπος: Η  υπηρεσία  «βεβαίωση  δανειοληπτικής  ικανότητας»  απαιτείται  από  άλλους  φορείς  της 
Δημόσιας  Διοίκησης,  συνεπώς  δεν  έχει  αυταξία,  καθώς  χρησιμοποιείται  εσωτερικά  στη  Δημόσια 
Διοίκηση στα πλαίσια μιας ευρύτερης υπηρεσίας, αυτής της χορήγησης δανείου από τράπεζα.  
Σχέσεις: 

Συσχέτιση (Association): Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ, ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, Ιντερ‐
πόλ, ΥΕΕΒΕ, Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, Τράπεζα 
Περίληψη (Include):     
Επέκταση (Extend):  Ανάκληση Ελληνικής Ιθαγένειας 
Γενίκευση (Generalization):  

Νόμοι:  
1.  Ν. 2790/2000, ΚΥΑ 14979/2004 

Κανονική Ροή (Normal flow): 
1. O Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ υποβάλλει αίτηση μαζί με πρωτότυπα 

δικαιολογητικά (βλ. δικαιολογητικά) 
2. Ο υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την παραλαβή των αιτήσεων, ελέγχει αν τα δικαιολογη‐

τικά του Έλληνα πρώην ομογενή από την πρώην ΕΣΣΔ είναι πλήρη. 
3. Ο υπάλληλος  της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για  την παραλαβή  των αιτήσεων,  καταχωρεί  τα στοιχεία 

διαβατηρίου του Έλληνα πρώην ομογενή από την πρώην ΕΣΣΔ στο ΠΣ. 
4. Ο υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την παραλαβή των αιτήσεων, αποδίδει αριθμό πρωτο‐

κόλλου στο φάκελο του Έλληνα πρώην ομογενή από την πρώην ΕΣΣΔ και τον παραδίδει 
στον ομογενή. 

5. Ο υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την παραλαβή των αιτήσεων, δημιουργεί τον ηλεκτρο‐
νικό φάκελο του Έλληνα πρώην ομογενή από την πρώην ΕΣΣΔ στο ΠΣ.  

6. Ο υπάλληλος  της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για  την παραλαβή  των αιτήσεων, ψηφιοποιεί  την αίτηση 
μαζί με τα δικαιολογητικά τα οποία καταχωρούνται στον ηλεκτρονικό φάκελο. 

7. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα δανειοδότησης ομογενών, επιβεβαιώ‐
νει ότι ο ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ δεν έχει ξαναπάρει δάνειο αναζητώντας το όνομα 
του ομογενή στη βάση δεδομένων των ομογενών που έχουν δανειοδοτηθεί ή υπάρχει σε 
βάρος του απόφαση ανάκλησης δανείου 

8. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα δανειοδότησης ομογενών, επιβεβαιώ‐
νει ότι τα δικαιολογητικά του ομογενή είναι έγκυρα  

Σε περίπτωση υπόνοιας μη εγκυρότητας, τότε εκτελείται η υπό‐ροή S‐1 
9. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα δανειοδότησης ομογενών, επιβεβαιώ‐

νει ότι ο ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης «βεβαίωσης 
δανειοληπτικής ικανότητας» (βλ. προϋποθέσεις)  

10. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα δανειοδότησης ομογενών, συντάσσει 
τη βεβαίωση δανειοληπτικής ικανότητας, η οποία πρωτοκολλείται κατά την αποθήκευση 
και εκδίδεται από το ΠΣ 

11. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα δανειοδότησης ομογενών, αποστέλλει 
αντίγραφο του ηλεκτρονικού/φυσικού φάκελο του ομογενή στην τράπεζα που έχει δηλώ‐
σει ο ίδιος στην αίτηση χορήγησης βεβαίωσης δανειοληπτικής ικανότητας και ενημερώνει 
τον ηλεκτρονικό φάκελο για την χορήγηση κρατικής αρωγής.   
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12. Η τράπεζα παραλαμβάνει το φάκελο και χορηγεί το δάνειο στον ομογενή 

Υπόροές (subflows): 
S1: Έλεγχος εγκυρότητας δικαιολογητικών   
1. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, επικοινωνεί εγγράφως με την Ιντερπόλ, την ΥΕΕ‐

ΒΕ  ή  το  Ειδικό  Ληξιαρχείο  Αθηνών,  για  διασταύρωση  των  στοιχείων,  έγγραφο  το  οποίο 
προηγουμένως πρωτοκολλείται.  

2. Η  Ιντερπόλ,  η ΥΕΕΒΕ ή  το Ειδικό  Ληξιαρχείο Αθηνών  ελέγχουν  την  εγκυρότητα και  απο‐
στέλλουν τη γνωμοδότηση τους. 

3. Τα δικαιολογητικά του Έλληνα πρώην ομογενή από την πρώην ΕΣΣΔ, είναι έγκυρα. 
Ροές κατά εξαίρεση (Exceptional flows): 
2α.O «φάκελος» δεν είναι πλήρης ο ομογενής προσκομίζει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
7α. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα δανειοδότησης ομογενών, διαπιστώνει 

ότι ο ομογενής έχει ξαναπάρει δάνειο ή υπάρχει εις βάρος του απόφαση ανάκλησης δανείου 
και απορρίπτει την αίτηση του  

S1.3α Εντοπίστηκε αλλοίωση στα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο Έλληνας πρώην ομογενής 
από την πρώην ΕΣΣΔ στην αίτηση για βεβαίωση δανειοληπτικής ικανότητας και ο υπάλλη‐
λος της ΠΕΡ, εκτελεί την περίπτωση χρήσης «Ανάκληση Ελληνικής Ιθαγένειας» 

9α. Ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ δεν πληροί τις προϋποθέσεις και η αίτηση 
του απορρίπτεται 

12α. Ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ δεν παραλαμβάνει το δάνειο και μετά 
από ένα χρόνο ο «φάκελος» του επιστρέφεται στην ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  

Προαπαιτούμενα (Preconditions) – Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά:   
1. Ο Έλληνας πρώην ομογενής κατάγεται από την πρώην ΕΣΣΔ, 
2. Έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια και έχει εγγραφεί σε Δημοτολόγιο, 
3. Καθώς και κανένα άλλο μέλος της οικογένειας δε διαθέτει πρώτη κατοικία, 
4. Δεν έχει ξαναπάρει δάνειο,  
5. Έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα πριν το 1999. 
 

Α/Α  Τίτλος  Δικαιο
λογητικού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προα
παιτού
μενο / 
προϋπό
θεση που 
καλύπτει 
ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογητικό 
Ειδικής  
Περί
πτωσης; 

Αντίγρα
φο; 

Σχό
λια 

  Αίτηση  χορήγη‐
σης  βεβαίωσης 
δανειοληπτικής 
ικανότητας 

Αίτηση  ‐  Για αίτη‐
ση 

ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Απόφαση  κτήσης 
ελληνικής  ιθαγέ‐
νειας 

Απόφαση   ΠΕΡ/ΔΑΚ
ΑΜ 

2  ΟΧΙ  ΝΑΙ   

  Αντίγραφο  δια‐
βατηρίου  
 

Ταυτο‐
ποίηση 

Φορέας 
του εξω‐
τερικού 

1, 5  ΟΧΙ  ΝΑΙ   

  Πιστοποιητικό 
οικογενειακής 
κατάστασης 

Πιστο‐
ποιητικό  

Δήμος 
κατοικίας 

2 
 

ΟΧΙ 
 

ΟΧΙ   

  Βεβαίωση για την 
μόνιμη  κατοικία 
και  την  εγγραφή 
στα  δημοτολόγια 
και  μητρώο  αρ‐
ρένων 

Πιστο‐
ποιητικό 

Δήμος 
κατοικίας 

5  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Υπεύθυνη  δήλω‐
ση  του  Ν. 
1599/1986.  (Βε‐
βαιώνει  ότι  σύ‐
νολο  του  στεγα‐
στικού  δανείου 
θα  χρησιμοποιη‐
θεί  για απόκτηση 
πρώτης  κατοικί‐

Δήλωση  ‐  3  ΟΧΙ  ΟΧΙ   



 Σελίδα 185  

 

ας και ότι κανένα 
μέλος της οικογέ‐
νειας  του  ομογε‐
νή  παλιννοστού‐
ντος  δεν  κατέχει 
πλήρες  δικαίωμα 
κυριότητας  ή 
ισόβιας  επικαρ‐
πίας  ή  κατοίκη‐
σης  σε  άλλες 
κατοικίες  στην 
Ελλάδα.) 

  Υπεύθυνη  δήλω‐
ση  του  Ν. 
1599/1986.  (Βε‐
βαιώνει  ότι  ο 
ομογενής  από  τη 
πρώην  ΕΣΣΔ  δεν 
έχει  ξαναπάρει 
δάνειο). 

Δήλωση  ‐  4  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Αντίγραφο  φο‐
ρολογικής  δήλω‐
σης  με  Ε1  και  Ε9 
ή  βεβαίωση 
Δ.Ο.Υ. 

Δήλωση  Εφορία  3  ΟΧΙ  ΝΑΙ   

  Αντίγραφο  της 
αστυνομικής 
ταυτότητας. 

Ταυτοποίηση Αστυνο‐
μική 

διεύθυν‐
ση 

Για ταυ‐
τοποίηση 

ΟΧΙ  ΝΑΙ   

 
Δικαιολογητικά εντός της Δημόσιας Διοίκησης:  

Α/Α  Τίτλος  Δι
καιολογητι
κού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

1.               

 
Κόστος παροχής υπηρεσίας για τον πελάτη: Κανένα 

Μέγιστος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: Δεν ορίζεται 

Μέσος αναμενόμενος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: 1 μήνας 

Ισχύοντα μετά την εκτέλεση/Αποτέλεσμα (Postconditions): Ο Έλληνας πρώην ομογενής από 
την πρώην ΕΣΣΔ μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βεβαίωση δανειοληπτικής ικανότητας για να του 
χορηγηθεί δάνειο από τράπεζα, την οποία έχει δηλώσει κατά την αίτηση του. 
 
Σχόλια: Το ποσό του δανείου που θα εισπράξει ο ομογενείς για την αγορά πρώτης κατοικίας δεν 
πρέπει να ξεπερνάει τις 60.000€. Σε περίπτωση που το δάνειο που θα του χορηγηθεί είναι μικρό‐
τερο από 60.000€, μπορεί να του χορηγηθεί και δεύτερο, μέσω απ’ ευθείας αίτησης στην τράπεζα 
(χωρίς το συνολικό ποσό να ξεπερνά τις 60.000€). 
Η διευκόλυνση που παρέχεται στον ομογενή, είναι η επιδότηση στο επιτόκιο του δανείου ως εξής: 
90% για την αγορά κατοικίας στη Β’ ζώνη (παραμεθόρια περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας: Νομοί 
Πέλλας, Κιλκίς,  Σερρών),  80% για τη Γ’  ζώνη  (Εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονί‐
κης) και 60% για τη Δ’ ζώνη (πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης). 

Πίνακας 34: Περιγραφή υπηρεσίας βεβαίωσης δανειοληπτικής ικανότητας 
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9.2.1.3 Χορήγηση κρατικής αρωγής για στεγαστική συνδρομή 

Η υπηρεσία της χορήγησης κρατικής αρωγής για στεγαστική συνδρομή αφορά Έλληνες 

πρώην ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ, οι οποίοι έχουν λάβει δάνειο μέσω της διαδικα‐

σίας που περιγράφεται  στην  ενότητα  «Χορήγηση βεβαίωσης  δανειοληπτικής  ικανότη‐

τας».  

 
Σχήμα 30: Χορήγηση κρατικής αρωγής για στεγαστική συνδρομή 

 

Τίτλος: Χορήγηση κρατικής αρωγής για στεγα‐
στική συνδρομή 

ID: 2  Επίπεδο  σπουδαιότητας:  Υ‐
ψηλό 
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Αποδέκτης  (Actor): Έλληνας  πρώην  ομο‐
γενής  από  την  πρώην  ΕΣΣΔ  ο  οποίος  έχει 
αποκτήσει την ελληνική  ιθαγένεια και έχει 
πάρει δάνειο. 
 

Τύπος υπηρεσίας: Λεπτομερής, πραγματική 

Περιγραφή: Η υπηρεσία αυτή εκτελείται στην περίπτωση που ο Έλληνας πρώην ομογενής από την 
πρώην ΕΣΣΔ, ο οποίος: 
α) έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια,  
β) έχει λάβει δάνειο και 
γ) διαμένει στη Β’ ζώνη, 
επιθυμεί να του αποδοθεί κρατική αρωγή (επίδομα 35% επί του δανείου που του έχει ήδη χορηγη‐
θεί, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 60.000€). 
 
Φορέας: ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 

Εκροή: Επίδομα κρατικής αρωγής για στεγαστική συνδρομή 

Εμπλεκόμενοι/Ρόλοι (Stakeholders):   
 

#  Εμπλεκόμενος  Περιγραφή  Ρόλος 
Έλληνας  πρώην 
ομογενής  από 
την πρώην ΕΣΣΔ 

Eπιθυμεί  να  του  χορηγηθεί  κρατική 
αρωγή για στεγαστική συνδρομή. 

Πελάτης. 

ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Η  υπηρεσία  της  Δημόσιας  Διοίκησης 
που  εκτελεί  όλους  τους  ρόλους  του 
φορέα Δημόσιας Διοίκησης. 

Front office: έχει το ρόλο του γραφείου επα‐
φής με τον αποδέκτη της υπηρεσίας για την 
παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητι‐
κών κατά την έναρξη της διαδικασίας και για 
την παράδοση του αποτελέσματος. 
Γενική ευθύνη της υπηρεσίας (ευθύνη και την 
εποπτεία όλης της διαδικασίας, ο κύριος διεκ‐
περαιωτής της υπηρεσίας και ο φορέας που 
προσφέρει το αποτέλεσμα της υπηρεσίας). 

ΠΣ  Εδώ βρίσκεται ο ηλεκτρονικός φάκελος 
απόκτησης δανείου του Έλληνα πρώην 
ομογενή  από  την  πρώην  ΕΣΣΔ,  στον 
οποίο ανατρέχει ο αρμόδιος υπάλληλος 
και αποθηκεύονται τα προσκομιζόμενα 
δικαιολογητικά  καθώς  και  οι  σχετικές 
ενέργειες  (π.χ.  επικοινωνία  με  άλλους 
φορείς, έκδοση αποφάσεων κλπ) 

Πληροφοριακό σύστημα  

Ιντερπόλ  Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των δικαιολο‐
γητικών  που  προσκόμισε  ο  Έλληνας 
πρώην ομογενής. 

Είναι συνεργάτης στη διεκπεραίωση της υπη‐
ρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα: έλεγχος γνη‐
σιότητας προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. 

ΥΕΕΒΕ  Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των δικαιολο‐
γητικών  που  προσκόμισε  ο  Έλληνας 
πρώην ομογενής. 

Είναι συνεργάτης στη διεκπεραίωση της υπη‐
ρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα: έλεγχος γνη‐
σιότητας προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. 

Ειδικό  Ληξιαρ‐
χείο Αθηνών 

Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των δικαιολο‐
γητικών  που  προσκόμισε  ο  Έλληνας 
πρώην ομογενής. 

Είναι συνεργάτης στη διεκπεραίωση της υπη‐
ρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα: έλεγχος γνη‐
σιότητας προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. 

Υπουργείο  Οικο‐
νομι‐
κών/Υπηρεσία 
Εντεταλμένων 
Εξόδων 

Δανειοδοτεί  τον  ομογενή  για  αγορά 
κατοικίας  μετά  την  έκδοση  της  βεβαί‐
ωσης δανειοληπτικής ικανότητας. 

Φορέας κοινοποίησης: αποδέκτης της απόφα‐
σης χορήγησης βεβαίωσης δανειοληπτικής 
ικανότητας. 

 
 

Κανάλια επικοινωνίας: 
 
#  Φορέας  Κανάλι   Φορά Επικοινωνίας 
1.   ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Αυτοπροσώπως  / 

Εξουσιοδοτημένος 
Αμφίδρομη 
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αντιπρόσωπος 
 
 

Αφορμή/Περιοδικότητα (Trigger): 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας πραγματοποιείται ύστερα από επιθυμία του πολίτη. Δηλαδή, ο Έλλη‐
νας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ διαμένει στη Β’ ζώνη (παραμεθόρια περιοχή Κεντρικής 
Μακεδονίας: Νομοί Πέλλας,  Κιλκίς,  Σερρών)  και  υποβάλλει  αίτηση απόδοσης  κρατικής  αρωγής 
στον αρμόδιο υπάλληλο για θέματα δανειοδότησης ομογενών, μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολο‐
γητικά, προκειμένου να του χορηγηθεί το 35% του ποσού του στεγαστικού δανείου που έχει λά‐
βει. 
 

Τύπος: Η υπηρεσία δεν απαιτείται από άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, συνεπώς έχει αυτα‐
ξία, δηλαδή  είναι εξωστρεφής, καθώς χρησιμοποιείται εξωτερικά στη Δημόσια Διοίκηση.  
Σχέσεις: 

Συσχέτιση (Association): Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ, ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, Ιντερ‐
πόλ, ΥΕΕΒΕ, Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, Υπουργείο Οικονομικών/Υπηρεσία Εντεταλμένων Εξό‐
δων 
Περίληψη (Include):     
Επέκταση (Extend):  Ανάκληση Ελληνικής Ιθαγένειας 
Γενίκευση (Generalization):  

Νόμοι:  
1.  Ν. 2790/2000, ΚΥΑ 14979/2004 

Κανονική Ροή (Normal flow): 
1. Ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ υποβάλλει αίτηση μαζί με πρωτότυπα 

δικαιολογητικά (βλ. δικαιολογητικά) 
2. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, για θέματα δανειοδότησης ομογενών, επιβε‐

βαιώνει ότι τα δικαιολογητικά είναι πλήρη   
3. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, για θέματα δανειοδότησης ομογενών, αποδίδει 

αριθμό πρωτοκόλλου στην αίτηση χορήγησης κρατικής αρωγής και τον παραδίδει στον 
Έλληνα πρώην ομογενή από τη πρώην ΕΣΣΔ 

4. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, για θέματα δανειοδότησης ομογενών, ψηφιο‐
ποιεί την αίτηση του Έλληνα πρώην ομογενή από την πρώην ΕΣΣΔ και τα αποθηκεύει 
στον αρχικό ηλεκτρονικό φάκελο χορήγησης δανείου.   

5. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, για τις περιπτώσεις χορήγησης δανείων, επιβε‐
βαιώνει ότι τα δικαιολογητικά του ομογενή είναι έγκυρα  
Σε περίπτωση υπόνοιας μη εγκυρότητας, τότε εκτελείται η υπό‐ροή S‐1 

6. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, για θέματα δανειοδότησης ομογενών, επιβε‐
βαιώνει ότι ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ πληροί τις προϋποθέσεις 
για τη χορήγηση κρατικής αρωγής 

7. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, για θέματα δανειοδότησης ομογενών, εκδίδει 
την επιταγή και την απόδειξη παραλαβής της επιταγής, επικοινωνεί με τον ομογενή εγ‐
γράφως και ηλεκτρονικά, για να την παραλάβει και αποστέλλει τον ηλεκτρονικό/φυσικό 
φάκελου του ομογενή στο Υπουργείο Οικονομικών/Υπηρεσία Εντεταλμένων Εξόδων  

8. Ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ υπογράφει την απόδειξη παραλαβής 
και παραλαμβάνει την επιταγή  

9. Το Υπουργείο Οικονομικών/Υπηρεσία Εντεταλμένων Εξόδων παραλαμβάνει το φάκελο» 
του  ομογενή  και  ελέγχει  τη  διαδικασία  που  ακολουθήθηκε  για  τη  χορήγηση  κρατικής 
αρωγής 

Υπόροές (subflows): 
S1: Έλεγχος εγκυρότητας δικαιολογητικών   
1. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, επικοινωνεί εγγράφως με την Ιντερπόλ, την ΥΕΕ‐

ΒΕ  ή  το  Ειδικό  Ληξιαρχείο  Αθηνών,  για  διασταύρωση  των  στοιχείων,  έγγραφο  το  οποίο 
προηγουμένως πρωτοκολλείται.  

2. Η  Ιντερπόλ,  η ΥΕΕΒΕ ή  το Ειδικό  Ληξιαρχείο Αθηνών  ελέγχουν  την  εγκυρότητα και  απο‐
στέλλουν τη γνωμοδότηση τους. 

3. Τα δικαιολογητικά του Έλληνα πρώην ομογενή από την πρώην ΕΣΣΔ είναι έγκυρα. 
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Ροές κατά εξαίρεση (Exceptional flows): 
3α. Τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη. Ο ομογενής υποβάλει τα επιπλέον δικαιολογητικά που 

απαιτούνται 
S1.3α Εντοπίστηκε αλλοίωση στα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο Έλληνας πρώην ομογενής 

από την πρώην ΕΣΣΔ στην αίτηση για χορήγηση κρατικής αρωγής για στεγαστική συνδρο‐
μή ο υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ εκτελεί την περίπτωση χρήσης «Ανάκληση Ελληνικής  Ι‐
θαγένειας» 

6α. Ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ δεν πληροί τις προϋποθέσεις και η αίτηση 
του απορρίπτεται 

7α. Ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ αδυνατεί να παραλάβει τη βεβαίωση και 
στη θέση του την παραλαμβάνει εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του έχοντας την αστυνομι‐
κή ταυτότητα του ομογενή 

Προαπαιτούμενα (Preconditions) – Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά:   
5. Ο Έλληνας πρώην ομογενής, κατάγεται από την πρώην ΕΣΣΔ, 
6. Έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, 
7. Έχει λάβει δάνειο από την τράπεζα τουλάχιστον ένα έτος πριν από την αίτηση του για α‐

πόδοση κρατικής αρωγής, 
8. Διαθέτει μόνιμη κατοικία, την οποία απέκτησε από τη χορήγηση του δανείου, στη Β’ ζώνη 

(παραμεθόρια περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας: Νομοί Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών). 
 
 

Α/Α  Τίτλος  Δικαιο
λογητικού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προα
παιτού
μενο / 
προϋπό
θεση που 
καλύπτει 
ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογητικό 
Ειδικής  
Περί
πτωσης; 

Αντίγρα
φο; 

Σχό
λια 

  Αίτηση απόδοσης 
κρατικής αρωγής  

Αίτηση  ‐  Για αίτη‐
ση 

ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Βεβαίωση  εκτα‐
μίευσης  στεγα‐
στικού δανείου  

Πιστο‐
ποιητικό 

Τράπεζα 
χορήγη‐
σης δα‐
νείου 

3  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Αντίγραφο  σύμ‐
βασης  στεγαστι‐
κού δανείου 

Άλλο  Τράπεζα 
χορήγη‐
σης δα‐
νείου 

3  ΟΧΙ  ΝΑΙ   

  Αντίγραφο  βε‐
βαίωσης  δανειο‐
δότησης 

Πιστο‐
ποιητικό 

Τράπεζα 
χορήγη‐
σης δα‐
νείου 

3  ΟΧΙ  ΝΑΙ   

  Αντίγραφο  συμ‐
βολαίου  αγοράς 
κατοικίας 

Άλλο  ‐  4  ΟΧΙ  ΝΑΙ   

  Υπεύθυνη  δήλω‐
ση  του  Ν. 
1599/1986  ότι 
προέρχεται  από 
χώρα  της  πρώην 
ΕΣΣΔ 

Δήλωση  ‐  1  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Υπεύθυνη  δήλω‐
ση  του  Ν. 
1599/1986  (Βε‐
βαιώνει  ότι  η 
δανειοδοτημένη 
κατοικία  χρησι‐
μοποιείται  απο‐
κλειστικά  για 
ιδιοκατοίκηση) 

Δήλωση  ‐  4  ΟΧΙ 
 
 
 

 

ΟΧΙ   

  Φορολογική  ενη‐
μερότητα  (ή 
βεβαίωση ότι  δεν 
υποβάλλεται 
φορολογική  δή‐
λωση) 

Άλλο  Εφορία  4 
 

ΟΧΙ 
 

ΝΑΙ   
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Δικαιολογητικά εντός της Δημόσιας Διοίκησης: 
 
Α/Α  Τίτλος  Δι

καιολογητι
κού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτωσης
; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

1.  Απόφαση 
κτήσης  ελλη‐
νικής  ιθαγέ‐
νειας  

Απόφαση  ΠΕΡ/ΔΑΚΑ
Μ 

2  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

 

Κόστος παροχής υπηρεσίας για τον πελάτη: Κανένα 

Μέγιστος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: Δεν ορίζεται 

Μέσος αναμενόμενος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: 1 μήνας 

Ισχύοντα μετά την εκτέλεση/Αποτέλεσμα (Postconditions): Ο Έλληνας πρώην ομογενής από 
την πρώην ΕΣΣΔ παραλαμβάνει την επιταγή η οποία καλύπτει το 35% του συνολικού ποσού του 
δανείου που του έχει χορηγηθεί (μέχρι 21.000€ από το σύνολο των 60.000€). 
 
Σχόλια:  

Πίνακας 35:  Περιγραφή υπηρεσίας χορήγησης κρατικής αρωγής για στεγαστική συνδρομή 

9.2.1.4 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας 

Στο σημείο αυτό, ξεκινά η καταγραφή των υπηρεσιών απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας 

από  αλλοδαπούς  (αλλογενείς,  ομογενείς  και  ανιθαγενείς).  Το  προφίλ  των  δικαιούχων 

που ενδιαφέρονται για την υπηρεσία αυτή όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι διαφορετικό 

και για το λόγο αυτό η υπηρεσία προσφέρεται σε διαφορετικές εκδόσεις ανάλογα με τον 

αποδέκτη στον οποίο απευθύνεται. 

9.2.1.4.1 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς με πολιτογράφηση  

Πρώτη διάκριση της υπηρεσίας απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας, αποτελεί η διαδικασία 

της πολιτογράφησης (εκτός της τιμητικής). 
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Σχήμα 31: Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση 
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Τίτλος: Απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας με πο‐
λιτογράφηση 

ID: 3  Επίπεδο  σπουδαιότητας: 
Υψηλό 

Αποδέκτης  (Actor):  Αλλοδαπός  ο  οποίος 
επιθυμεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγέ‐
νεια με τη διαδικασία της πολιτογράφησης. 

Τύπος υπηρεσίας: Λεπτομερής, πραγματική 

Περιγραφή: Η υπηρεσία αυτή εκτελείται στην περίπτωση που αλλοδαπός επιθυμεί να αποκτήσει 
την ελληνική ιθαγένεια με τη διαδικασία της πολιτογράφησης. 

Φορέας: Περιφέρεια 

Εκροή: Απόφαση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας 
 
 

Εμπλεκόμενοι/Ρόλοι (Stakeholders):   
 

#  Εμπλεκόμενος  Περιγραφή  Ρόλος 
Αλλοδαπός  Επιθυμεί  να  αποκτήσει  την  ελληνική 

ιθαγένεια και μπορεί  να είναι: αλλογε‐
νής,  αλλοδαπός  σύζυγος  ελλήνων  με 
τέκνα,  ομογενής  από  Κύπρο,  Αλβανία, 
Κωνσταντινούπολη,  Ίμβρο και Τένεδο, 
ομογενής κάτοικος εξωτερικού, ομογε‐
νής του οποίου τα αρχεία έχουν κατα‐
στραφεί  ή  απωλεσθεί,  αθλητής  ολυ‐
μπιακών  αθλημάτων,  ενήλικο  τέκνο 
Ελλήνων. 

Πελάτης. 

ΠΣ  Εδώ  δημιουργείται  ο  ηλεκτρονικός 
φάκελος  του  αλλοδαπού  και  αποθη‐
κεύονται  όλα  τα  προσκομιζόμενα  δι‐
καιολογητικά  καθώς  και  οι  σχετικές 
ενέργειες  (π.χ.  επικοινωνία  με  άλλους 
φορείς, έκδοση αποφάσεων κλπ), εκδί‐
δει  σχετικά  έγγραφα  και  αποφάσεις, 
ενώ  επικοινωνεί  με  τους  εμπλεκόμε‐
νους φορείς και τον ενδιαφερόμενο 

Πληροφοριακό σύστημα 

Δήμος  Η  υπηρεσία  της  Δημόσιας  Διοίκησης 
που  εκτελεί  το  ρόλο  του  γραφείου 
υποδοχής  αιτήσεων  και  αποδοχής  του 
αποτελέσματος της υπηρεσίας. 

Front office: έχει το ρόλο του γραφείου επα‐
φής με τον αποδέκτη της υπηρεσίας για την 
παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητι‐
κών κατά την έναρξη της διαδικασίας. 
Επίσης είναι φορέας κοινοποίησης, καθώς 
ενημερώνεται από την Περιφέρεια για την 
κτήση της ιθαγένειας του αλλοδαπού και τον 
εγγράφει στο δημοτολόγιο του. 

Προξενείο  Η  υπηρεσία  της  Δημόσιας  Διοίκησης 
που  εκτελεί  το  ρόλο  του  γραφείου 
υποδοχής  αιτήσεων  και  αποδοχής  του 
αποτελέσματος  της  υπηρεσίας  στην 
περίπτωση  κατά  την  οποία  ο  αλλοδα‐
πός διαμένει στο εξωτερικό. 

Front office: έχει το ρόλο του γραφείου επα‐
φής με τον αποδέκτη της υπηρεσίας για την 
παραλαβή της αίτησης κατά την έναρξη της 
διαδικασίας. 
Επίσης είναι φορέας κοινοποίησης, καθώς 
ενημερώνεται από την Περιφέρεια για την 
κτήση της ιθαγένειας του αλλοδαπού. 

Περιφέρεια  Η  υπηρεσία  της  Δημόσιας  Διοίκησης 
που  εκτελεί  όλους  τους  ρόλους  του 
φορέα Δημόσιας Διοίκησης. 

Γενική ευθύνη της υπηρεσίας (ευθύνη και την 
εποπτεία όλης της διαδικασίας, ο κύριος διεκ‐
περαιωτής της υπηρεσίας και ο φορέας που 
προσφέρει το αποτέλεσμα της υπηρεσίας). 
Front‐office: έχει το ρόλο του γραφείου επα‐
φής με τον αποδέκτη της υπηρεσίας για την 
παράδοση του αποτελέσματος. 

Ιντερπόλ  Ελέγχει την εγκυρότητα των δικαιολο‐
γητικών που προσκόμισε ο αλλοδαπός. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της υπηρεσίας 
με ελεγκτικό χαρακτήρα: έλεγχος γνησιότη‐
τας προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. 

ΥΕΕΒΕ  Ελέγχει την εγκυρότητα των δικαιολο‐
γητικών που προσκόμισε ο αλλοδαπός. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της υπηρεσίας 
με ελεγκτικό χαρακτήρα: έλεγχος γνησιότη‐
τας προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. 

Ειδικό Ληξιαρχείο 
Αθηνών 

Ελέγχει την εγκυρότητα των δικαιολο‐
γητικών που προσκόμισε ο αλλοδαπός. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της υπηρεσίας 
με ελεγκτικό χαρακτήρα: έλεγχος γνησιότη‐
τας προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. 
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ΥΠΕΣΔΔΑ  Ελέγχει  αν  πληρούνται  οι  προϋποθέ‐
σεις  απόκτησης  της  ελληνικής  ιθαγέ‐
νειας από τον αλλοδαπό. 

Είναι συνεργάτης στη διεκπεραίωση της υπη‐
ρεσίας με εγκριτικό χαρακτήρα.  
Επίσης είναι φορέας λήψης κοινοποίησης 
καθώς ενημερώνεται για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας. 

Ελληνική  αστυ‐
νομία 

Ελέγχει  αν  συντρέχουν  εις  βάρος  του 
αλλοδαπού  θέματα  που  αφορούν  στη 
δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας, 
βάσει  των  διατάξεων  του  νόμου 
2910/01  (π.χ.  αν  εκκρεμεί  σε  βάρος 
του  απόφαση  απέλασης,  ή  εισήλθε 
παράνομα στη χώρα, ή διαμένει παρά‐
νομα στη χώρα κλπ). 

Είναι συνεργάτης στη διεκπεραίωση της υπη‐
ρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα καθώς ελέγ‐
χει την ποινική κατάσταση του αλλοδαπού. 

Υπουργείο  Δημό‐
σιας  Τά‐
ξης/Τμήμα 
Ομογε‐
νών/Ιθαγένειας 

Ενημερώνεται  για  την  ολοκλήρωση 
εκτέλεσης της υπηρεσίας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, ενημερώ‐
νεται από την Περιφέρεια για την ολοκλήρω‐
ση της διαδικασίας. 

Διεύθυνση  Α‐
σφαλείας/  Διεύ‐
θυνση  Αλλοδα‐
πών 

Ενημερώνεται  για  την  ολοκλήρωση 
εκτέλεσης της υπηρεσίας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, ενημερώ‐
νεται από την Περιφέρεια για την ολοκλήρω‐
ση της διαδικασίας. 

Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση  

Ενημερώνεται  για  την  ολοκλήρωση 
εκτέλεσης της υπηρεσίας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, ενημερώ‐
νεται από την Περιφέρεια για την ολοκλήρω‐
ση της διαδικασίας. 

 
 

Κανάλια επικοινωνίας: 
 
#  Φορέας  Κανάλι   Φορά Επικοινωνίας 

  Δήμος/ Προξενείο   Αυτοπροσώπως  / 
Εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος 

Από τον αλλοδαπό στο Δήμο 

  Περιφέρεια  Αυτοπροσώπως  Αμφίδρομη 
  ΥΠΕΣΔΔΑ  Αυτοπροσώπως  Από το ΥΠΕΣΔΔΑ στον αλλοδαπό 

 
 
Αφορμή/Περιοδικότητα (Trigger): 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας πραγματοποιείται ύστερα από επιθυμία του πολίτη. Δηλαδή, ο αλλοδα‐
πός επιθυμεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια και υποβάλλει αίτηση απόκτησής της, μαζί με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. Δικαιολογητικά). 
 

Τύπος: Η υπηρεσία δεν απαιτείται από άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, συνεπώς έχει αυτα‐
ξία, δηλαδή  είναι εξωστρεφής, καθώς χρησιμοποιείται εξωτερικά στη Δημόσια Διοίκηση. 
 

Σχέσεις: 
Συσχέτιση  (Association):  Αλλοδαπός,  Περιφέρεια,  Ιντερπόλ,  ΥΕΕΒΕ,  Ειδικό  Ληξιαρχείο  Αθη‐
νών, Δήμος, Προξενείο, ΥΠΕΣΔΔΑ, Ελληνική Αστυνομία, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Διεύθυνση 
Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης 
Περίληψη (Include):     
Επέκταση (Extend): Ανάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας. 
Γενίκευση (Generalization):  

Νόμοι:  3284/2004 

Κανονική Ροή (Normal flow): 
1. Ο αλλοδαπός υποβάλει αίτηση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας μαζί με τα δικαιολογητικά 

στο Δήμο και δηλώνει στην αίτηση του εάν έχει υποβάλλει στο παρελθόν αίτηση απόκτησης 
ελληνικής ιθαγένειας και, σε αυτή την περίπτωση, και το λόγο απόρριψης της 

2. Ο υπάλληλος του Δήμου παραλαμβάνει την αίτηση του αλλοδαπού μαζί με τα δικαιολογη‐
τικά, καταχωρεί τα στοιχεία διαβατηρίου του αλλοδαπού στο ΠΣ και αποδίδει τον αριθμό 
πρωτοκόλλου στον αλλοδαπό. 

3. Ο υπάλληλος του Δήμου αποστέλλει το φυσικό φάκελο του αλλοδαπού στη Περιφέρεια. 
4. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ στο γραφείο παραλαβής, ελέγχει αν τα δικαιολο‐
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γητικά του αλλοδαπού είναι πλήρη.  
5. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ στο γραφείο παραλαβής, αποδίδει αριθμό πρωτο‐

κόλλου στην αίτηση του αλλοδαπού στην περίπτωση που δεν έχει ήδη πάρει πρωτόκολλο 
(αν έχει έρθει η αίτηση από το Προξενείο).  

6. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ στο γραφείο παραλαβής, δημιουργεί τον ηλεκτρο‐
νικό φάκελο της αίτησης του αλλοδαπού στο ΠΣ. 

7. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ στο γραφείο παραλαβής, ψηφιοποιεί την αίτηση 
και τα δικαιολογητικά του αλλοδαπού, τα οποία αποθηκεύονται στο φάκελο του αλλοδα‐
πού. 

8. Ο  αρμόδιος  υπάλληλος  της  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  για  περιπτώσεις  πολιτογράφησης,  ελέγχει  στη 
βάση δεδομένων αν εκκρεμεί σε βάρος του αλλοδαπού απόφαση ανάκλησης ελληνικής ιθα‐
γένειας.  

9. Ο  αρμόδιος  υπάλληλος  της  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  για  περιπτώσεις  πολιτογράφησης,  ελέγχει  στη 
βάση δεδομένων, αν έχει υποβάλλει αίτηση ο αλλοδαπός απόκτησης  ελληνικής  ιθαγένειας 
σε άλλο τμήμα της ΠΕΡ (Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες, Χαλκιδική). 

10. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις πολιτογράφησης, ελέγχει αν πλη‐
ρούνται οι προϋποθέσεις απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας (βλ. προαπαιτούμενα).   

11. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις πολιτογράφησης ελέγχει την ε‐
γκυρότητα των δικαιολογητικών που προσκόμισε ο αλλοδαπός.   

Σε περίπτωση υπόνοιας πλαστότητας, εκτελείται η υπό‐ροή S‐1.  
12. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, για περιπτώσεις πολιτογράφησης, ελέγχει αν 

συντρέχουν σε βάρος του αλλοδαπού θέματα τάξης και ασφάλειας της χώρας, αποστέλλο‐
ντας έγγραφο ή ηλεκτρονικό ερώτημα μέσω του ΠΣ στην αστυνομία,  το οποίο πρωτοκολ‐
λείται κατά την αποθήκευση.  

13. Ο  αρμόδιος  υπάλληλος  της  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ,  για  περιπτώσεις  πολιτογράφησης,  αποστέλλει 
τον ηλεκτρονικό και το φυσικό φάκελο του αλλοδαπού στο ΥΠΕΣΔΔΑ. 

14. Το ΥΠΕΣΔΔΑ εξετάζει το φάκελο του αλλοδαπού και ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέ‐
σεις της αίτησης. 

15. Το ΥΠΕΣΔΔΑ εκδίδει την ανακοίνωση πολιτογράφησης του αλλοδαπού.  
16. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις πολιτογράφησης παραλαμβάνει 

την ανακοίνωση πολιτογράφησης και συντάσσει το πρακτικό ορκωμοσίας το οποίο πρω‐
τοκολλείται κατά την αποθήκευση και εκδίδεται από το ΠΣ. 

17. Ο  αρμόδιος  υπάλληλος  της  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ,  για  περιπτώσεις  πολιτογράφησης,  αποστέλλει 
εγγράφως και ηλεκτρονικά την πρόσκληση ορκωμοσίας στον αλλοδαπό, η οποία προηγου‐
μένως πρωτοκολλείται και εκδίδεται από το ΠΣ. 

18. Ο αλλοδαπός προσέρχεται για ορκωμοσία και προσκομίζει  το διαβατήριο του καθώς και 
άδεια διαμονής σε ισχύ.   

19. Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΡ τελεί την ορκωμοσία. 
20. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, για περιπτώσεις πολιτογράφησης, συντάσσει την 

εντολή δημοτολόγησης του αλλοδαπού, η οποία πρωτοκολλείται κατά την αποθήκευση και 
εκδίδεται από το ΠΣ. 

21. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ στη γραμματεία αποστέλλει την εντολή δημοτο‐
λόγησης του αλλοδαπού και των ανήλικων τέκνων του όταν υπάρχουν μαζί με το πρακτικό 
ορκωμοσίας, ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ στους εμπλεκόμενους φορείς, δη‐
λαδή,  στο  δήμο  κατοικίας  του,  ΥΠΕΣΔΔΑ,  Υπουργείο  Δημόσιας  Τάξης/Τμήμα  Ομογε‐
νών/Ιθαγένειας, Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης/Διεύθυνση Αλλοδαπών, Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και στον ενδιαφερόμενο. 

Υπόροές (subflows): 
S1: Έλεγχος εγκυρότητας δικαιολογητικών   

1. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα πολιτογράφησης επικοινωνεί εγγρά‐
φως με την Ιντερπόλ, την ΥΕΕΒΕ ή το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, για διασταύρωση των 
στοιχείων, έγγραφο το οποίο προηγουμένως πρωτοκολλείται.  

2. Η Ιντερπόλ, η ΥΕΕΒΕ ή το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών ελέγχουν την εγκυρότητα και απο‐
στέλλουν τη γνωμοδότηση τους.  

3. Τα δικαιολογητικά του αλλοδαπού είναι έγκυρα. 
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Ροές κατά εξαίρεση (Exceptional flows): 
1α. Ο αλλοδαπός διαμένει στο εξωτερικό και υποβάλει αίτηση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας 
μαζί με δικαιολογητικά στην Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας διαμονής του.   
1β.  αλλοδαπός  έχει  υποβάλλει  αίτηση  απόκτησης  ελληνικής  ιθαγένειας  που  απορρίφθηκε  σε 
διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος. Ο αλλοδαπός πληρώνει μικρότερο παράβολο. 
3α. Ο Πρόξενος αποστέλλει το φάκελο του αλλοδαπού στην Περιφέρεια 
4α. Τα δικαιολογητικά του αλλοδαπού δεν είναι πλήρη, ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
στο γραφείο παραλαβής επικοινωνεί τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τον αλλο‐
δαπό για την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. 
5α.  Ο  φάκελος  του  αλλοδαπού  προέρχεται  από  το  Προξενείο,  ο  αρμόδιος  υπάλληλος  της 
ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ στο γραφείο παραλαβής καταχωρεί τα στοιχεία διαβατηρίου του αλλοδαπού στο 
ΠΣ. 
8α. Εκκρεμεί σε βάρος του αλλοδαπού απόφαση ανάκλησης ελληνικής ιθαγένειας, ο υπάλληλος 
της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις πολιτογράφησης εκτελεί την περίπτωση χρήσης «Ανάκληση 
Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας».  
9α.  Ο  αλλοδαπός  έχει  υποβάλλει  αίτηση  σε  άλλο  τμήμα  της  ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ,  ο  υπάλληλος  της 
ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις πολιτογράφησης εκτελεί την περίπτωση  χρήσης «Ανάκληση Αι‐
τήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας». 
10α.  Δεν  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  απόκτησης  ελληνικής  ιθαγένειας,  ο  υπάλληλος  της 
ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις πολιτογράφησης εκτελεί την περίπτωση  χρήσης «Ανάκληση Αι‐
τήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας». 
S1.3α: Εντοπίστηκε αλλοίωση στα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο αλλοδαπός στην αίτηση 
του, αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα πολιτογράφησης εκτελεί την περίπτωση 
χρήσης «Ανάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας».   
12α. Η γνωμοδότηση της αστυνομίας είναι θετική, συντρέχουν δηλαδή εις βάρος του αλλοδα‐
πού θέματα τάξης και ασφάλειας. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα πολιτο‐
γράφησης εκτελεί την περίπτωση χρήσης «Ανάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένει‐
ας». 
16α. Το ΥΠΕΣΔΔΑ απέρριψε την αίτηση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας του αλλοδαπού. Ο αρ‐
μόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα πολιτογράφησης εκτελεί την περίπτωση χρήσης 
«Ανάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας». 
18α. Ο αλλοδαπός δεν προσέρχεται σε ορκωμοσία μέσα στο χρονικό διάστημα του ενός έτους 
από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο αρμόδιος υπάλληλος 
της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για θέματα πολιτογράφησης εκτελεί την περίπτωση χρήσης «Ανάκληση Αιτή‐
σεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας». 
19α. Η ορκωμοσία τελείται στο Προξενείο στην περίπτωση όπου ο αλλοδαπός έχει υποβάλλει 
εκεί αίτηση.     

Προαπαιτούμενα (Preconditions) – Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά:  
1. Να είναι ενήλικος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης, 
2. Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της 

αίτησης πολιτογράφησης σε ποινές όπως αυτές οι οποίες αναφέρονται στην παρ. 1 β’ του Ν. 
3284/2004, 

3. Να μην εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση απέλασης, 
4. Να διαμένει στην Ελλάδα (η χρονική προϋπόθεση δεν απαιτείται για τον αλλοδαπό που γεννή‐

θηκε και κατοικεί συνεχώς στην Ελλάδα): 
α)  Σε  περίπτωση  αλλογενών,  απαιτείται  η  συμπλήρωση  δεκαετούς  μόνιμης  παραμονής 

στην  Ελλάδα  κατά  την  τελευταία  δωδεκαετία  πριν  την  υποβολή  της  αίτησης πολιτο‐
γράφησης, 

β) Σε περίπτωση αλλοδαπού, συζύγου Έλληνα ή Ελληνίδας, ο οποίος έχει αποκτήσει τέκνο, 
απαιτείται τριετής παραμονή την τελευταία δωδεκαετία από την ημερομηνία τέλεσης 
του γάμου από τον οποίο έχει αποκτηθεί το τέκνο, 

γ) Σε περίπτωση αθλητών Ολυμπιακών αθλημάτων, αρκεί διαμονή πέντε ετών την τελευ‐
ταία δωδεκαετία. 

5. Να έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολι‐
τισμού. 

Στις περιπτώσεις αθλητών Ολυμπιακών αθλημάτων, επιπλέον: 
6. Να έχει δικαίωμα συμμετοχής σε Ολυμπιακό άθλημα σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.   
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Α/
Α 

Τίτλος  Δικαιολο
γητικού 

Κατη
γορία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθε
ση που 
καλύπτει ή 
άλλος λό
γος 

Δικαι
ολο
γητικό 
Ειδι
κής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γρα
φο; 

Σχόλια 

  Αίτηση  πολιτο‐
γράφησης 

Αίτηση  ‐  Για αίτηση   ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Δήλωση  πολιτο‐
γράφησης  

Δήλωση  ‐  Για αίτηση   ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Παράβολο 
1.467,35€ 

Άλλο  Εφορία  Για εκτέλε‐
ση υπηρεσί‐

ας 

ΝΑΙ – 
για 
αλλο‐
γενείς  

ΟΧΙ   

  Πιστοποιητικό 
γέννησης  αλλοδα‐
πού/  ανήλικων 
τέκνων  

Πιστο‐
ποιητικό 

Δήμος ή 
Κοινότητα 
που ανήκει 
στην ελλη‐
νική επι‐
κράτεια ή 
από αλλο‐
δαπή χώρα 

Καταγωγή 
1 
 

ΟΧΙ  ΟΧΙ  Σε περί‐
πτωση 
ανυπαρ‐
ξίας του, 
πιστο‐
ποιητικό 
βάπτισης 

  Επικυρωμένο 
αντίγραφο  διαβα‐
τηρίου  και  visa  ή 
άλλου  ταξιδιωτι‐
κού  εγγράφου, 
προκειμένου  να 
αποδειχθεί  το 
χρονικό  διάστημα 
διαμονής  την  Ελ‐
λάδα,  ή  βιβλιάρια 
ενσήμων ή βιβλιά‐
ριο  ασφαλιστικού 
φορέα  από  το 
οποίο προκύπτει ο 
χρόνος  εργασίας‐
απασχόλησης  για 
το  διάστημα  που 
μας ενδιαφέρει. Αν 
κατά  το  διάστημα 
αυτό  φοίτησε 
στην  πρωτοβάθ‐
μια ή δευτεροβάθ‐
μια  εκπαίδευση  οι 
βεβαιώσεις  φοί‐
τησης  αποτελούν 
αποδεικτικό για το 
χρόνο  παραμονής 
στην  Ελλάδα  για 
όσο  χρόνο  κράτη‐
σε η φοίτηση. 
Αν  ο  αλλοδαπός 
είναι  πολίτης  κρά‐
τους  μέλους  της 
Ε.Ε.  για  να  ελεγ‐
χθεί  η  παραμονή 
στην  Ελλάδα  ζη‐
τείται  υπεύθυνη 
δήλωση  του  Ν 
1599/86  στην 
οποία  αναγράφε‐
ται  το  χρονικό 
διάστημα  απουσί‐
ας  του  από  την 
Ελλάδα. 

Άλλο  Αρχή έκ‐
δοσης 
κράτους 
προέλευ‐
σης 

4 
(χρονικό 
διάστημα 
διαμονής 
στην Ελλά‐

δα) 

ΟΧΙ  ΝΑΙ   

  Μετάφραση  του 
διαβατηρίου  από 
τη  Μεταφραστική 
Υπηρεσία  του 
Υπουργείου  Εσω‐

  Μεταφρα‐
στική 

Υπηρεσία 

4  ΟΧΙ  ΟΧΙ   
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τερικών  ή  από 
δικηγόρο,  εφόσον 
δεν είναι γραμμένο 
με  λατινικούς 
χαρακτήρες  

  Επικυρωμένο 
αντίγραφο  από 
την  Εφορία  της 
Δήλωσης  φορολο‐
γίας  Εισοδήματος 
του  τελευταίου 
οικονομικού έτους 
Στην  περίπτωση 
που  ο  αιτών  δεν 
υποβάλλει  δήλω‐
ση  φορολογίας 
εισοδήματος  θα 
πρέπει  να καταθέ‐
σει    δήλωση  φο‐
ρολογίας  συζύγου 
ή    γονέα.  Εάν  δεν 
υπάρχουν  ούτε 
τέτοιες  δηλώσεις 
τότε  θα  πρέπει  να 
υποβάλει  υπεύθυ‐
νη  δήλωση  του  Ν 
1599/86,  στην 
οποία  θα  αναγρά‐
φει  ότι  δεν  υπο‐
βάλλει  δήλωση 
στην Εφορία. 

Άλλο  Εφορία  4 
Αποδεικτικό 
παραμονής 
και εργασί‐
ας του αλ‐
λοδαπού 
στη χώρα   

ΟΧΙ  ΝΑΙ   

  Άδεια  διαμονής  ή 
ειδικό  δελτίο  ομο‐
γενούς  σε  περί‐
πτωση που ο  ομο‐
γενής  διαμένει 
στην Ελλάδα. 

Άλλο  Περιφέ‐
ρεια έκδο‐
σης άδειας 
διαμονής  

4 
 

ΟΧΙ  ΝΑΙ   

  Πιστοποιητικό 
οικογενειακής 
κατάστασης  του 
αλλοδα‐
πού/ομογενούς/π
αι‐
διού/γονέα/προγό
νου  

Πιστο‐
ποιητικό 

Φορέας 
του εξωτε‐
ρικού 

Για τη δια‐
πίστωση 
ύπαρξης 
τέκνων  
4β 

ΝΑΙ  ΟΧΙ   

  Ληξιαρχική  πράξη 
γάμου 

Πιστο‐
ποιητικό 

Φορέας 
του εξωτε‐
ρικού 

4β  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

  Σημείωμα  δακτυ‐
λοσκόπησης 

Άλλο  Υποδιεύ‐
θυνση 

Εγκλημα‐
τολογικών 
Ερευνών 
Βορείου 
Ελλάδος 

2  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Πιστοποιητικό 
ποινικού  μητρώου 
για  δικαστική 
χρήση 
 

Άλλο  Εισαγγελία 
Πρωτοδι‐
κών του 
τόπου 

γέννησης 
του αλλο‐
δαπού 
εφόσον 

γεννήθηκε 
στην Ελ‐
λάδα, ή 
από το 
Ελληνικό 
Υπουργείο 
Δικαιοσύ‐
νης ‐

Υπηρεσία 
Ποινικού 

2  ΟΧΙ  ΟΧΙ   
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Μητρώου‐ 
εάν γεννή‐
θηκε στο 
εξωτερικό 

  Πιστοποιητικό  μη 
απέλασης 

Άλλο  Υπηρεσία 
αλλοδα‐
πών του 
τόπου 

κατοικίας 

3  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Όσα  στοιχεία 
κρίνονται  απαραί‐
τητα  κατά  περί‐
πτωση  για  την 
πιστοποίηση  της 
γνώσης  του  της 
ελληνικής  γλώσ‐
σας  και  ιστορίας 
(για  παράδειγμα 
πιστοποιητικό 
παρακολούθησης 
μαθημάτων  εκμά‐
θησης  της  ελληνι‐
κής  γλώσσας,  ή 
πιστοποιητικό 
φοίτησης  σε  ελλη‐
νικό σχολείο  οποι‐
ασδήποτε  βαθμί‐
δας) 

Άλλο  ‐  5  ΟΧΙ  ΝΑΙ   

  Βεβαίωση  της 
εθνικής  ομοσπον‐
δίας  του  οικείου 
αθλήματος ότι έχει 
δικαίωμα  να  αγω‐
νιστεί  στην  αντί‐
στοιχη  εθνική 
ομάδα,  σύμφωνα 
με  τους  διεθνείς 
κανονισμούς  

Πιστο‐
ποιητικό 

Εθνική  
Ομοσπον‐
δία Ολυ‐
μπιακών 
Αθλημά‐
των  

6  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

  Εισήγηση  της 
οικείας  εθνικής 
ομοσπονδίας  

Πιστο‐
ποιητικό 

Εθνική  
Ομοσπον‐
δία Ολυ‐
μπιακών 
Αθλημά‐
των 

6  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

  Σύμφωνη  γνώμη 
της  Ελληνικής 
Ολυμπιακής  Επι‐
τροπής 

Πιστο‐
ποιητικό 

Ελληνική 
Ολυμπιακή 
Επιτροπή 

6  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

 

Δικαιολογητικά εντός της Δημόσιας Διοίκησης:  

Α/Α  Τίτλος  Δι
καιολογητι
κού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

1.               

 
Κόστος παροχής υπηρεσίας για τον πελάτη: Παράβολο 1.467,35€ για αλλογενείς και ανιθαγε‐
νείς.  Σε  περίπτωση  δεύτερης  υποβολής  μετά  από  απόρριψη  της  πρώτης,  το  κόστος  ορίζεται  σε 
733,67€. 

Μέγιστος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: Δεν ορίζεται 
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Μέσος αναμενόμενος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: 1 χρόνος 

Ισχύοντα μετά την εκτέλεση/Αποτέλεσμα (Postconditions): Ο αλλοδαπός έχει αποκτήσει πλέον 
την ελληνική ιθαγένεια και μπορεί να προβεί στην έκδοση αστυνομικής ταυτότητας. 

Σχόλια: 

Πίνακας 36: Περιγραφή υπηρεσίας απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση 

9.2.1.4.2 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ 

με έκδοση απόφασης 

Στη παράγραφο αυτή περιγράφεται η περίπτωση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας από 

ομογενείς της πρώην ΕΣΣΔ με τη διαδικασία της έκδοσης απόφασης. Στην υπηρεσία αυ‐

τή δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ. 
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Σχήμα 32:  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση απόφασης 

 

Τίτλος:  Απόκτηση  Ελληνικής  ιθαγένειας  από 
ομογενή  από  την  πρώην  ΕΣΣΔ  με  έκδοση  από‐
φασης 

ID: 4  Επίπεδο  σπουδαιότητας:  Υ‐
ψηλό 
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Αποδέκτης  (Actor):  Ομογενής  από  την 
πρώην  ΕΣΣΔ  που  επιθυμεί  να  αποκτήσει 
την ελληνική ιθαγένεια 

Τύπος υπηρεσίας: Λεπτομερής, πραγματική 

Περιγραφή: Η υπηρεσία αυτή εκτελείται στην περίπτωση που ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ επι‐
θυμεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια. 

Φορέας: Περιφέρεια 

Εκροή: Απόφαση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας 
 
 

Εμπλεκόμενοι/Ρόλοι (Stakeholders):   
 

#  Εμπλεκόμενος  Περιγραφή  Ρόλος 
1. Ομογενής    από  την 

πρώην ΕΣΣΔ 
Επιθυμεί  να  αποκτήσει  την 
ελληνική ιθαγένεια. 

Πελάτης. 

2. Περιφέρεια  Η υπηρεσία της Δημόσιας Διοί‐
κησης  που  εκτελεί  όλους  τους 
ρόλους  του  φορέα  Δημόσιας 
Διοίκησης  και  προσφέρει  το 
αποτέλεσμα της υπηρεσίας. 

Front‐office:  έχει  το  ρόλο  του 
γραφείου  επαφής  με  τον  αποδέκτη 
της υπηρεσίας για την παραλαβή της 
αίτησης και τον δικαιολογητικών και 
για  την  παράδοση  του 
αποτελέσματος. 
Γενική  ευθύνη  της  υπηρεσίας 
(ευθύνη  και  την  εποπτεία  όλης  της 
διαδικασίας,  ο κύριος διεκπεραιωτής 
της  υπηρεσίας  και  ο  φορέας  που 
προσφέρει  το  αποτέλεσμα  της 
υπηρεσίας). 

3. ΠΣ  Εδώ  δημιουργείται  ο  ηλεκτρο‐
νικός φάκελος του ομογενή και 
αποθηκεύονται  σε  αυτόν  όλα 
τα  προσκομιζόμενα  δικαιολο‐
γητικά  καθώς  και  οι  σχετικές 
ενέργειες  (π.χ.  επικοινωνία  με 
άλλους  φορείς,  έκδοση  απο‐
φάσεων  κλπ),  εκδίδει  σχετικά 
έγγραφα  και  αποφάσεις,  ενώ 
επικοινωνεί  με  τους  εμπλεκό‐
μενους  φορείς  και  τον  ενδια‐
φερόμενο. 

Πληροφοριακό σύστημα 

4. Προξενείο  Η υπηρεσία της Δημόσιας Διοί‐
κησης που εκτελεί το ρόλο του 
γραφείου  υποδοχής  αιτήσεων 
και  αποδοχής  του  αποτελέ‐
σματος  της  υπηρεσίας  στην 
περίπτωση  κατά  την  οποία  ο 
ομογενής  διαμένει  στο  εξωτε‐
ρικό. 

Front office: έχει το ρόλο του γραφεί‐
ου επαφής με τον αποδέκτη της υπη‐
ρεσίας για την παραλαβή της αίτησης 
κατά την έναρξη της διαδικασίας. 
Επίσης  είναι  φορέας  κοινοποίησης, 
καθώς  ενημερώνεται  από  την 
Περιφέρεια  για  την  κτήση  της 
ιθαγένειας του ομογενή. 

5. Ιντερπόλ  Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των 
δικαιολογητικών  που  προσκό‐
μισε ο ομογενής. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της 
υπηρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα: 
έλεγχος γνησιότητας προσκομιζόμε‐
νων δικαιολογητικών. 

6. ΥΕΕΒΕ  Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των 
δικαιολογητικών  που  προσκό‐
μισε ο ομογενής. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της 
υπηρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα: 
έλεγχος γνησιότητας προσκομιζόμε‐
νων δικαιολογητικών. 

7. Ειδικό  Ληξιαρχείο 
Αθηνών 

Ελέγχει  την  εγκυρότητα  των 
δικαιολογητικών  που  προσκό‐
μισε ο ομογενής. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της 
υπηρεσίας με ελεγκτικό χαρακτήρα: 
έλεγχος γνησιότητας προσκομιζόμε‐
νων δικαιολογητικών. 

8. Δήμος  Ενημερώνεται  για  την  ολοκλή‐
ρωση  εκτέλεσης  της  υπηρεσί‐
ας. 

Επίσης είναι φορέας κοινοποίησης, 
καθώς ενημερώνεται από την Περι‐
φέρεια για την κτήση της ιθαγένειας 
του ομογενή και τον εγγράφει στο 
δημοτολόγιο του. 
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9. Υπουργείο  Δημόσιας 
Τάξης/Τμήμα  Ομογε‐
νών/Ιθαγένειας 

Ενημερώνεται  για  την  ολοκλή‐
ρωση  εκτέλεσης  της  υπηρεσί‐
ας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την Περιφέρεια 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

10. Διεύθυνση Ασφαλείας/ 
Διεύθυνση Αλλοδαπών 

Ενημερώνεται  για  την  ολοκλή‐
ρωση  εκτέλεσης  της  υπηρεσί‐
ας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την Περιφέρεια 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

11. Νομαρχιακή  Αυτοδιοί‐
κηση  

Ενημερώνεται  για  την  ολοκλή‐
ρωση  εκτέλεσης  της  υπηρεσί‐
ας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την Περιφέρεια 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.  

Κανάλια επικοινωνίας: 
 
#  Φορέας  Κανάλι   Φορά Επικοινωνίας 

  Περιφέρεια  Αυτοπροσώπως  Αμφίδρομα  
 
 
Αφορμή/Περιοδικότητα (Trigger): Ο ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ υποβάλλει αίτηση απόκτη‐
σης ελληνικής ιθαγένειας, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. Δικαιολογητικά). 
 
Τύπος: Η απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας δεν απαιτείται από άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκη‐
σης, την επιλέγει ο ομογενής. Η υπηρεσία αυτή έχει αυταξία, συνεπώς είναι εξωστρεφής. 
Σχέσεις: 

Συσχέτιση (Association): Ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ, Περιφέρεια, Προξενείο, Δήμος, Ιντερ‐
πόλ,  ΥΕΕΒΕ,  Ειδικό  Ληξιαρχείο  Αθηνών,  Υπουργείο  Δημόσιας  Τάξης/Τμήμα  Ομογε‐
νών/Ιθαγένειας, Διεύθυνση Ασφαλείας/Διεύθυνση Αλλοδαπών, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 
Περίληψη (Include):    
Επέκταση (Extend): Ανάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας 
Γενίκευση (Generalization):   

Νόμοι: 3284/2004 
 

Κανονική Ροή (Normal flow): 
1.  Ο ομογενής υποβάλλει αίτηση απόκτησης  ελληνικής  ιθαγένειας στην Περιφέρεια μαζί με 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
2. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την παραλαβή των αιτήσεων, ελέγχει αν τα δι‐

καιολογητικά του ομογενή είναι πλήρη. 
3. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για  την παραλαβή των αιτήσεων,  καταχωρεί  τα 

στοιχεία του διαβατηρίου του ομογενή στο ΠΣ. 
4. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την παραλαβή των αιτήσεων, αποδίδει αριθμό 

πρωτοκόλλου στην αίτηση και τον παραδίδει στον ομογενή. 
5. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την παραλαβή των αιτήσεων,  εκδίδει  τη βε‐

βαίωση αιτήσεως ελληνικής  ιθαγένειας (κίτρινη βεβαίωση) του ομογενή, η οποία παρέχει 
στον ομογενή δικαίωμα εξάμηνης άδειας διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα. 

6. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την παραλαβή των αιτήσεων, δημιουργεί τον 
ηλεκτρονικό φάκελο του ομογενή στο ΠΣ. 

7. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την παραλαβή των αιτήσεων, ψηφιοποιεί την 
αίτηση και τα δικαιολογητικά του ομογενή τα οποία καταχωρούνται στο φάκελο του ομο‐
γενή. 

8. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση α‐
πόφασης, ελέγχει στη βάση δεδομένων αν εκκρεμεί σε βάρος του ομογενή απόφαση ανά‐
κλησης ελληνικής ιθαγένειας. 

9. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση α‐
πόφασης, ελέγχει αν ο ομογενής έχει υποβάλλει αίτηση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας σε 
άλλο τμήμα της ΠΕΡ (Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες, Χαλκιδική). 

10. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση α‐
πόφασης, ελέγχει αν ο ομογενής πληροί τις προϋποθέσεις απόκτησης της ελληνικής ιθαγέ‐
νειας (βλ. προαπαιτούμενα).  

11. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση α‐
πόφασης, ελέγχει την εγκυρότητα των δικαιολογητικών που προσκόμισε ο ομογενής.   

Σε περίπτωση υπόνοιας πλαστότητας, εκτελείται η υπό‐ροή S‐1. 
12. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση α‐
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πόφασης, κάνει ενδελεχή έλεγχο πλήρωσης προϋποθέσεων βάσει των διατάξεων του νό‐
μου.  

13. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση α‐
πόφασης, συντάσσει την απόφαση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας και την εντολή δημο‐
τολόγησης. Τα έγγραφα αυτά πρωτοκολλούνται κατά την αποθήκευση και εκδίδονται από 
το ΠΣ. 

14. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ στη γραμματεία αποστέλλει την εντολή δημοτο‐
λόγησης του ομογενή και των ανήλικων τέκνων του όταν υπάρχουν, ταχυδρομικά και ηλε‐
κτρονικά μέσω του ΠΣ στους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή, στο δήμο κατοικίας του ομο‐
γενή,  ΥΠΕΣΔΔΑ,  Υπουργείο  Δημόσιας  Τάξης/Τμήμα  Ομογενών/Ιθαγένειας,  Διεύθυνση  Α‐
σφαλείας Θεσσαλονίκης/Διεύθυνση Αλλοδαπών, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης 
και στον ενδιαφερόμενο          

Υπόροές (subflows): 
S1: Έλεγχος εγκυρότητας δικαιολογητικών   
1. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση α‐

πόφασης, επικοινωνεί εγγράφως με Την Ιντερπόλ, την ΥΕΕΒΕ ή το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθη‐
νών, για διασταύρωση των στοιχείων, έγγραφο το οποίο προηγουμένως πρωτοκολλείται.  

2. Η Ιντερπόλ, η ΥΕΕΒΕ ή το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών ελέγχουν την εγκυρότητα και απο‐
στέλλουν τη γνωμοδότηση τους. 

3. Τα δικαιολογητικά του ομογενή από την πρώην ΕΣΣΔ είναι έγκυρα. 
Ροές κατά εξαίρεση (Exceptional flows): 
1α. Ο ομογενής διαμένει στο εξωτερικό και υποβάλλει αίτηση απόκτησης της ελληνικής ιθαγέ‐
νειας στην Προξενική Αρχή της χώρας διαμονής του.  
2α. Τα δικαιολογητικά του ομογενή δεν είναι πλήρη. Ο ομογενής προσκομίζει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται. 
8α. Εκκρεμεί σε βάρος του ομογενή απόφαση ανάκλησης ελληνικής  ιθαγένειας, ο αρμόδιος υ‐
πάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση απόφα‐
σης, εκτελεί την περίπτωση χρήσης «Ανάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας». 
9α.  Ο  ομογενής  έχει  υποβάλλει  αίτηση  σε  άλλο  τμήμα  της  ΠΕΡ.  Ο  αρμόδιος  υπάλληλος  της 
ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση απόφασης, εκτελεί την 
περίπτωση χρήσης «Ανάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας». 
10α. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας, ο αρμόδιος υπάλληλος 
της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση απόφασης, εκτελεί 
την περίπτωση χρήσης «Ανάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας». 
S1.3α: Εντοπίστηκε αλλοίωση στα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο ομογενής στην αίτηση 
του, ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση α‐
πόφασης, εκτελεί την περίπτωση χρήσης «Ανάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένει‐
ας».   
12α. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας, ο αρμόδιος υπάλληλος 
της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση απόφασης,  εκτελεί την περί‐
πτωση χρήσης «Ανάκληση Αιτήσεως Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας». 

Προαπαιτούμενα (Preconditions) – Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά:  
1. Να είναι ενήλικος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας, 
2. Να μην έχει την ελληνική ιθαγένεια βάσει των συνθηκών Άγκυρας και Λωζάνης, 
3. Να διαθέτει γονέα που έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια λόγω γέννησης. 

Κατάταξη ομογενή στις ένοπλες δυνάμεις: 
4. Να καταταχθεί στις ένοπλες δυνάμεις ως εθελοντής σε καιρό επιστράτευσης ή πολέμου. 

Τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας, 
5. Να είναι ανήλικο και άγαμο, ο γονέας του οποίου  έχει αποκτήσει  την  ελληνική  ιθαγένεια 

λόγω κατάταξης στις ένοπλες δυνάμεις. 
 

Α/
Α 

Τίτλος  Δικαιολο
γητικού 

Κατη
γορία 

Φορέας 
Έκδο
σης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπό
θεση που 
καλύπτει ή 
άλλος 
λόγος 

Δικαι
ολο
γητι
κό 
Ειδι
κής  
Περί
πτω

Α
ντί
γρα
φο; 

Σχόλια 
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σης; 

  Αίτηση  απόκτησης 
ελληνικής  ιθαγένει‐
ας  

Αίτηση  ‐  Για αίτηση   ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Δήλωση  απόκτησης 
ελληνικής  ιθαγένει‐
ας  

Δήλωση 
 

‐  Για αίτηση   ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Πιστοποιητικό  γέν‐
νησης  ή  σε  περί‐
πτωση  ανυπαρξίας 
του,  πιστοποιητικό 
βάπτισης  

Πιστο‐
ποιητικό 

Δήμος ή 
Κοινότη‐
τα που 
ανήκει 
στην 

ελληνική 
επικρά‐
τεια ή 
από 

αλλοδα‐
πή χώρα 

1 
 

ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Πιστοποιητικό  εγ‐
γραφής  του  πατέ‐
ρα/προγόνου  σε 
μητρώο  αρρένων 
και  μητέ‐
ρας/προγόνου  σε 
Δημοτολόγιο  ή  ο‐
ποιαδήποτε  άλλα 
στοιχεία  αποδει‐
κνύουν  την  ελληνι‐
κή  καταγωγή  (πι‐
στοποιητικό  γέννη‐
σης  και  γάμου  του 
ίδιου  και  των  προ‐
γόνων  του,  στρατι‐
ωτικό  βιβλιάριο, 
εσωτερικό  βιβλιά‐
ριο,  πιστοποιητικό 
αναγνώρισης  πα‐
τρότητας,  πράξη 
υιοθεσίας  ή  οποιο‐
δήποτε  άλλο  έγ‐
γραφο  ή  στοιχείο, 
βεβαίωση  απόκτη‐
σης  ελληνικής  ιθα‐
γένειας  γονέα  λόγω 
κατάταξης  του  στις 
ένοπλες δυνάμεις)  

Πιστο‐
ποιητικό 

Δήμος ή 
Κοινότη‐
τα της 
ελληνι‐
κής επι‐
κράτειας 

Διαπίστω‐
ση ύπαρξης 
γονέα με 
ελληνική 
ιθαγένεια  

3,5 

ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Υπεύθυνη  δήλωση 
ότι  δεν  έχει  απο‐
κτήσει  ελληνική 
ιθαγένεια βάσει των 
συνθηκών  Άγκυρας 
και Λωζάνης και δεν 
είναι  γραμμένος  σε 
Δήμο  της  ελληνικής 
επικράτειας  

Δήλωση  ‐  2  ΟΧΙ  ΟΧΙ    

  Πιστοποιητικό  κα‐
τάταξης  στις  ένο‐
πλες δυνάμεις 

Πιστο‐
ποιητικό 

Στρατο‐
λογία 

4  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Πιστοποιητικό  οι‐
κογενειακής  κατά‐
στασης  του  αλλο‐
δαπού/ομογενή/παι
διού/γονέα/προγόν
ου  

Πιστο‐
ποιητικό 

Φορέας 
του εξω‐
τερικού 

3,5  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Ληξιαρχική  πράξη 
γάμου  αλλοδαπού 
/ομογενή  γονέα/ 
προγόνου  

Πιστο‐
ποιητικό 

Δήμος 
που 
ανήκει 
στην 

ελληνική 

3,5  ΟΧΙ  ΟΧΙ   
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επικρά‐
τεια ή 
ειδικό 
Ληξιαρ‐
χείο 

Αθηνών 
ή φορέας 
του εξω‐
τερικού 

 
Δικαιολογητικά εντός της Δημόσιας Διοίκησης:  

Α/Α  Τίτλος  Δι
καιολογητι
κού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

1.               

 
Κόστος παροχής υπηρεσίας για τον πελάτη: Κανένα 

Μέγιστος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: Δεν ορίζεται 

Μέσος αναμενόμενος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: 1 χρόνος 

Ισχύοντα μετά την εκτέλεση/Αποτέλεσμα  (Postconditions): Ο ομογενής έχει αποκτήσει πλέον 
την ελληνική ιθαγένεια και μπορεί να προβεί στην έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 

Σχόλια: 

Πίνακας 37:  Περιγραφή υπηρεσίας απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς της πρώην ΕΣΣΔ με έκδοση 
απόφασης 

9.2.1.5 Πιστοποίηση ομογενειακής ιδιότητας 

Η πιστοποίησης  ομογενειακής  ιδιότητας  χορηγείται  σε Έλληνες  πρώην  ομογενείς  από 

την πρώην ΕΣΣΔ οι οποίοι έχουν λάβει την ελληνική ιθαγένεια.  

Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής πρόκειται να απλοποιηθεί ιδιαίτερα από τη δημιουργία 

του πληροφοριακού συστήματος. Έτσι, οι φάσεις εκτέλεσης περιορίζονται σε δύο. 

1. Παραλαβή της αίτησης έκδοσης πιστοποίησης ομογενειακής ιδιότητας και ταυ‐

τοποίησης του πελάτη.  

2. Αποτέλεσμα της υπηρεσίας, δηλαδή έκδοση του πιστοποιητικού.   
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Σχήμα 33: Πιστοποίηση ομογενειακής ιδιότητας 

Τίτλος: Πιστοποίηση Ομογενειακής Ιδιότητας  ID: 5  Επίπεδο  σπουδαιότητας: 
Υψηλό 

Αποδέκτης  (Actor): Έλληνας  πρώην  ομο‐
γενής από  την πρώην ΕΣΣΔ που  έχει απο‐
κτήσει την ελληνική ιθαγένεια. 

Τύπος υπηρεσίας: Λεπτομερής, πραγματική 

Περιγραφή: Η υπηρεσία αυτή εκτελείται στην περίπτωση που Έλληνας πρώην ομογενής από πρώ‐
ην ΕΣΣΔ ο οποίος έχει αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια, επιθυμεί να πιστοποιήσει την ομογενεια‐
κή του ιδιότητα με τη χορήγηση «βεβαίωσης ομογενειακής ιδιότητας». Η βεβαίωση απαιτείται για 
άλλες  υπηρεσίες,  όπως  π.χ.  αναγνώριση  διπλώματος  οδήγησης  από  αλλοδαπή  χώρα,  ολιγόμηνη 
στράτευση, υποβολή αιτήσεων για επιδόματα (π.χ. ανεργίας) και σεμινάρια (ΟΑΕΔ), παραλαβή επι‐
δομάτων κοινωνικής πρόνοιας. 

Φορέας: Περιφέρεια 

Εκροή: Πιστοποιητικό ομογενειακής ιδιότητας 
 

Εμπλεκόμενοι/Ρόλοι (Stakeholders): 
 

#  Εμπλεκόμενος  Περιγραφή  Ρόλος 
  Έλληνας  πρώην  ομο‐
γενής  από  την  πρώην 
ΕΣΣΔ 

Απέκτησε  την  ελληνική  ιθαγένεια 
και  επιθυμεί  χορήγηση  πιστοποίη‐
σης ομογενειακής ιδιότητας. 

Πελάτης. 

  Περιφέρεια  Η υπηρεσία της Δημόσιας Διοίκησης 
που  εκτελεί  όλους  τους  ρόλους  του 
φορέα Δημόσιας Διοίκησης και προ‐
σφέρει το αποτέλεσμα της υπηρεσί‐
ας. 

Front‐office:  έχει  το  ρόλο  του 
γραφείου  επαφής  με  τον  αποδέκτη 
της υπηρεσίας για την παραλαβή της 
αίτησης και τον δικαιολογητικών και 
για  την  παράδοση  του 
αποτελέσματος. 
Γενική  ευθύνη  της  υπηρεσίας 
(ευθύνη  και  την  εποπτεία  όλης  της 
διαδικασίας,  ο κύριος διεκπεραιωτής 
της  υπηρεσίας  και  ο  φορέας  που 
προσφέρει  το  αποτέλεσμα  της 
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υπηρεσίας). 
  ΠΣ  Εδώ  βρίσκεται  καταχωρημένος  ο 

ηλεκτρονικός  φάκελος  απόκτησης 
ελληνικής  ιθαγένειας  του  Έλληνα 
πρώην  ομογενή  από  την  πρώην 
ΕΣΣΔ  και  από  τον  οποίο  αντλεί  τις 
απαραίτητες  πληροφορίες  για  την 
έκδοση  της  πιστοποίησης  ομογενει‐
ακής ιδιότητας 

Πληροφοριακό σύστημα 

 
 

Κανάλια επικοινωνίας: 
 
#  Φορέας  Κανάλι   Φορά Επικοινωνίας 

  Περιφέρεια  Αυτοπροσώπως  / 
Εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος 

Αμφίδρομη 

 
 
Αφορμή/Περιοδικότητα  (Trigger):  Ο  Έλληνας  πρώην  ομογενής  από  την  πρώην  ΕΣΣΔ  ο  οποίος 
έχει  αποκτήσει  στο  παρελθόν  την  ελληνική  ιθαγένεια  επιθυμεί  να  πιστοποιήσει  την  ομογενειακή 
του ιδιότητα. Για το λόγο αυτό υποβάλλει σχετική αίτηση χορήγησης πιστοποίησης ομογενειακής 
ιδιότητας, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. Δικαιολογητικά), προκειμένου να τη χρησι‐
μοποιήσει σε μια από τις παρακάτω υπηρεσίες:  

• Αναγνώριση διπλώματος οδήγησης εκδοθέν από αλλοδαπή χώρα (Διεύθυνση Συγκοινω‐
νιών), 

• Ολιγόμηνη στράτευση ομογενή (Στρατολογία), 
• Αίτηση για επιδόματα, σεμινάρια κ.α. (Ο.Α.Ε.Δ.), 
• Παραλαβή επιδομάτος (Νομαρχία/Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας). 

 
Τύπος: Η πιστοποίηση ομογενειακής  ιδιότητας απαιτείται από άλλους φορείς της Δημόσιας Διοί‐
κησης. Η υπηρεσία αυτή δεν έχει αυταξία, καθώς χρησιμοποιείται εσωτερικά στη Δημόσια Διοίκη‐
ση. 
Σχέσεις: 

Συσχέτιση (Association): Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ, Περιφέρεια, Ιντερπόλ, 
ΥΕΕΒΕ. 
Περίληψη (Include): 
Επέκταση (Extend): 
Γενίκευση (Generalization): 

Νόμοι:  

Κανονική Ροή (Normal flow): 
1. Ο Έλληνας πρώην ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ υποβάλει αίτηση χορήγησης πιστοποίη‐

σης ομογενειακής ιδιότητας στην ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, καθώς η απόφαση απόκτησης ελληνικής ι‐
θαγένειας έχει εκδοθεί από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ ή τα τμήματα που υπάγονται σε αυτή. 

2. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ, 
αναζητά τον ηλεκτρονικό φάκελο απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας και αντλεί πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας και την ολοκλήρωση της διαδι‐
κασίας. 

3. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ, 
ελέγχει την αστυνομική ταυτότητα του Έλληνα πρώην ομογενή από την πρώην ΕΣΣΔ και 
αν έχει εγγραφεί σε δημοτολόγιο. 

4. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για περιπτώσεις ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ, 
συντάσσει τη Βεβαίωση Ομογενειακής  Ιδιότητας, η οποία πρωτοκολλείται κατά την απο‐
θήκευση και εκδίδεται από το ΠΣ και την παραδίδει στον Έλληνα πρώην ομογενή από την 
πρώην ΕΣΣΔ 
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Υπόροές (subflows): 
 

Ροές κατά εξαίρεση (Exceptional flows): 
 

Προαπαιτούμενα (Preconditions) – Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά:  
ην ομογενής:  

Κατάγεται από την πρώην ΕΣΣΔ, 
Έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, 
Έχει εγγραφεί σε δημοτολόγιο, 
Διαθέτει ελληνική αστυνομική ταυτότητα. 

 
 
Α/
Α 

Τίτλος  Δικαιολο
γητικού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπό
θεση που 
καλύπτει 
ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γρα
φο; 

Σχόλια 

  Αίτηση  για  χορή‐
γηση  βεβαίωσης 
ομογ. ιδιότητας 

Αίτηση  ‐  Για αίτηση  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Βεβαίωση  εγγρα‐
φής  στο  δημοτο‐
λόγιο  ή  μητρώο 
αρρένων 

Πιστο‐
ποιητικό  

Δήμος 
κατοικίας 

3  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Δελτίο  αστυνομι‐
κής ταυτότητας 

Ταυτο‐
ποίηση 

Ελληνική 
Αστυνομία 

4  ΟΧΙ  ΝΑΙ   

               

Δικαιολογητικά εντός της Δημόσιας Διοίκησης:  

Α/Α  Τίτλος  Δικαι
ολογητικού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

  Απόφαση  κτή‐
σης ιθαγένειας  

Απόφαση  Περιφέρεια  1, 2  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

  Αντίγραφο 
πρακτικού 
ορκωμοσίας 

Άλλο  Περιφέρεια  1, 2  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

  Αντίγραφο 
εντολής  δημο‐
τολόγησης 

Άλλο  Περιφέρεια  3  ΟΧΙ  ΟΧΙ   

 

 
Κόστος παροχής υπηρεσίας για τον πελάτη: Κανένα. 

Μέγιστος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: Δεν ορίζεται. 

Μέσος αναμενόμενος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: 15 λεπτά 
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Ισχύοντα μετά την εκτέλεση / Αποτέλεσμα (Postconditions): Ο Έλληνας πρώην ομογενής έχει 
στην κατοχή του τη βεβαίωση ομογενειακής ιδιότητας και μπορεί να τη χρησιμοποιήσει στις σχετι‐
κές δημόσιες υπηρεσίες. 

Σχόλια: 

Πίνακας 38: Περιγραφή υπηρεσίας πιστοποίηση ομογενειακής ιδιότητας 

9.2.2 Παραγωγικές υπηρεσίες – Υποχρεωτική εκτέλεση της υπηρεσίας  

Στην ενότητα αυτή, όπως και στην περίπτωση της υφιστάμενης κατάστασης, παρουσιά‐

ζονται οι υπηρεσίες οι οποίες εκτελούνται υποχρεωτικά από τη Δημόσια Διοίκηση. 

Οι φάσεις εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών δεν διαφοροποιούνται από την περίπτωσης 

της υφιστάμενης κατάστασης (ενότητα 5.2.2). Δηλαδή, έχουν ως εξής:  

1.  Ενημέρωση ανάκλησης, 

2. Έκδοση απόφασης, 

3. Κοινοποιήσεις, 

4. Συνεργαζόμενες υπηρεσίες. 

Η διαφοροποίηση στην μελλοντική κατάσταση έγκειται στην αυτοματοποίηση της δια‐

δικασίας.  
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Σχήμα 34: Ανάκληση ελληνικής ιθαγένειας 

Τίτλος: Ανάκληση Ελληνικής Ιθαγένειας  ID: 6  Επίπεδο  σπουδαιότητας:  Υ‐
ψηλό 

Αποδέκτης (Actor): Έλληνας πρώην αλλο‐
δαπός  που  έχει  αποκτήσει  την  Ελληνική 
ιθαγένεια. 

Τύπος υπηρεσίας: Λεπτομερής, πραγματική 

Περιγραφή: Η  υπηρεσία αυτή  εκτελείται  στην περίπτωση που Έλληνας,  πρώην αλλοδαπός,  ο  ο‐
ποίος  έχει αποκτήσει  την Ελληνική  ιθαγένεια,  υποβάλει πλαστά δικαιολογητικά κατά την αίτηση 
του σε μια από τις υπηρεσίες της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ (π.χ. για την χορήγηση βεβαίωσης δανειοληπτικής 
ικανότητας) ή προκύπτει κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε για την απόκτη‐
ση ελληνικής ιθαγένειας ή κατηγορείται π.χ. για κλοπή. 
Φορέας: ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 

Εκροή: Απόφαση ανάκλησης ελληνικής ιθαγένειας 
 

Εμπλεκόμενοι/Ρόλοι (Stakeholders): 
 
#  Εμπλεκόμενος  Περιγραφή  Ρόλος 

1.   Έλληνας πρώην αλ‐
λοδαπός 

Έχει  αποκτήσει  την  Ελληνι‐
κή ιθαγένεια. 

Πελάτης. 

2.   ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Η  υπηρεσία  της  Δημόσιας 
Διοίκησης που εκτελεί όλους 
τους  ρόλους  του φορέα Δη‐
μόσιας  Διοίκησης  και  προ‐

Front‐office:  έχει  το  ρόλο  του 
γραφείου  επαφής  με  τον  αποδέ‐
κτη  της  υπηρεσίας  για  την  παρά‐
δοση του αποτελέσματος. 
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σφέρει  το  αποτέλεσμα  της 
υπηρεσίας. 

Γενική  ευθύνη της υπηρεσίας  (ευ‐
θύνη  και  την  εποπτεία  όλης  της 
διαδικασίας, ο κύριος διεκπεραιω‐
τής  της  υπηρεσίας  και  ο  φορέας 
που προσφέρει το αποτέλεσμα της 
υπηρεσίας). 

3.   ΠΣ  Εδώ  βρίσκεται  καταχωρη‐
μένος ο ηλεκτρονικός φάκε‐
λος  απόκτησης  ελληνικής 
ιθαγένειας  του  Έλληνα 
πρώην αλλοδαπού 

Πληροφοριακό σύστημα 

4.   Ιντερπόλ  Διαπιστώνει το αδίκημα που 
έχει  διαπράξει  ο  Έλληνας 
πρώην  αλλοδαπός  και  δίνει 
εντολή  έκδοσης  ανάκλησης 
ελληνικής ιθαγένειας. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της 
υπηρεσίας με γνωμοδοτικό χαρα‐
κτήρα: διαπίστωση της πράξης 
που οδηγεί σε ανάκληση ελληνικής 
ιθαγένειας.  

5.   ΥΕΕΒΕ  Διαπιστώνει το αδίκημα που 
έχει  διαπράξει  ο  Έλληνας 
πρώην  αλλοδαπός  και  δίνει 
εντολή  έκδοσης  ανάκλησης 
ελληνικής ιθαγένειας. 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση της 
υπηρεσίας με γνωμοδοτικό χαρα‐
κτήρα: διαπίστωση της πράξης 
που οδηγεί σε ανάκληση ελληνικής 
ιθαγένειας. 

6.   Ειδικό  Ληξιαρχείο 
Αθηνών 

Ενημερώνεται  για  την  ολο‐
κλήρωση  εκτέλεσης  της  υ‐
πηρεσίας. 

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την 
ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας. 

7.   Εισαγγελία  Ενημερώνεται  για  την  ολο‐
κλήρωση  εκτέλεσης  της  υ‐
πηρεσίας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την 
ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας. 

8.   ΥΠΕΣΔΔΑ  Ενημερώνεται  για  την  ολο‐
κλήρωση  εκτέλεσης  της  υ‐
πηρεσίας. 

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την 
ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας. 

9.   Δήμος  Ενημερώνεται  για  την  ολο‐
κλήρωση  εκτέλεσης  της  υ‐
πηρεσίας. 

Είναι  φορέας  κοινοποίησης,  κα‐
θώς  ενημερώνεται  από  την 
ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  για  την  ανάκληση 
της  ιθαγένειας της Έλληνα πρώην 
αλλοδαπού και τον διαγράφει από 
το δημοτολόγιο του. 

10.   Υπουργείο  Δημόσι‐
ας Τάξης 

Ενημερώνεται  για  την  ολο‐
κλήρωση  εκτέλεσης  της  υ‐
πηρεσίας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την 
ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας. 

11.   Διεύθυνση  Ασφα‐
λείας  /  Υποδιεύ‐
θυνση Αλλοδαπών 

Ενημερώνεται  για  την  ολο‐
κλήρωση  εκτέλεσης  της  υ‐
πηρεσίας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την 
ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας. 

12.   Νομαρχία  Ενημερώνεται  για  την  ολο‐
κλήρωση  εκτέλεσης  της  υ‐
πηρεσίας.  

Είναι φορέας λήψης κοινοποίησης, 
ενημερώνεται από την 
ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας. 

 
 
 
 

Κανάλια επικοινωνίας: 
 

#  Φορέας  Κανάλι   Φορά Επικοινωνίας 
1.   ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Αυτοπροσώπως  Από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ στον αλλοδαπό 
 
 
Αφορμή/Περιοδικότητα  (Trigger):  Ο  Έλληνας  πρώην  αλλοδαπός  ο  οποίος  έχει  αποκτήσει  την 
ελληνική ιθαγένεια, κατηγορείται για θέματα τα οποία οδηγούν σε απόφαση ανάκλησης της ιθαγέ‐
νειας του, όπως: 

• προσκόμισε πλαστά δικαιολογητικά κατά την αίτηση του για κάποια από τις υπηρεσίες 
της ΠΕΡ, 

• ύστερα από επανέλεγχο ανακαλύφθηκε ότι προσκόμισε πλαστά δικαιολογητικά στην αί‐
τησή του για απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας, 
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• έχει διαπράξει αδικήματα μετά την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας όπως π.χ. κλοπή. 
 

Τύπος: Η ανάκληση ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται από άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Η 
υπηρεσία αυτή είναι εσωστρεφής. 
Σχέσεις: 

Συσχέτιση  (Association):  Έλληνας  πρώην  αλλοδαπός,  Περιγραφή,  Δήμος,  Ιντερπόλ,  ΥΕΕΒΕ, 
ΥΠΕΣΔΔΑ, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Διεύθυνση Ασφαλείας / Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών, Ει‐
δικό Ληξιαρχείο Αθηνών, Εισαγγελία Πρωτοδικών, Νομαρχία. 
Περίληψη (Include): 
Επέκταση (Extend): Ανάκληση Δανείου. 
Γενίκευση (Generalization): 

Νόμοι: 3284/2004 

Κανονική Ροή (Normal flow): 
1. Ο υπάλληλός της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ που εξέδωσε την απόφαση απόκτησης ιθαγένειας, ενημερώ‐

νεται από την Ιντερπόλ και την ΥΕΕΒΕ για το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται ο Έλλη‐
νας πρώην αλλοδαπός  

2. Ο υπάλληλός της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ που εξέδωσε την απόφαση απόκτησης ιθαγένειας, συντάσ‐
σει την απόφαση ανάκλησης ελληνικής ιθαγένειας, η οποία πρωτοκολλείται κατά την απο‐
θήκευση και εκδίδεται από το ΠΣ 

3. Ο υπάλληλός της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, ενημερώνει τη βάση δεδομένων των ανακλήσεων απόκτη‐
σης ελληνικής ιθαγένειας με τα στοιχεία του αλλοδοπού  

4. Ο υπάλληλός της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ στη γραμματεία, κοινοποιεί την απόφαση ανάκλησης ελλη‐
νικής ιθαγένειας, ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ, στο Δήμο εγγραφής του Έλ‐
ληνα πρώην αλλοδαπού,  προκειμένου  να  τον  διαγράψει  από  το  δημοτολόγιο  του,  καθώς 
και στο ΥΠΕΣΔΔΑ, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Διεύθυνση Ασφαλείας / Υποδιεύθυνση Αλ‐
λοδαπών,  Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών,  Εισαγγελία Πρωτοδικών, Νομαρχία  και  στον  ενδια‐
φερόμενο. 

5. Ο υπάλληλός της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ που εξέδωσε την απόφαση απόκτησης  ιθαγένειας,  ελέγχει 
εάν ο Έλληνας πρώην αλλοδαπός είναι από την πρώην ΕΣΣΔ και αν έχει πάρει δάνειο ή επί‐
δομα κρατικής αρωγής.   

Υπόροές (subflows): 
 

Ροές κατά εξαίρεση (Exceptional flows): 
5α. Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός είναι από την πρώην ΕΣΣΔ και έχει  λάβει δάνειο ή επίδομα 

κρατικής αρωγής, τότε ο αρμόδιος υπάλληλος εκτελεί την περίπτωση χρήσης «Ανάκληση Δα‐
νείου» 
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Προαπαιτούμενα (Preconditions) – Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά:  
1. Ο Έλληνας πρώην αλλοδαπός έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, 
2. Ο Έλληνας πρώην αλλοδαπός κατηγορείται για αδίκημα που οδηγεί σε ανάκληση ελληνικής 

ιθαγένειας (υπέβαλε πλαστά δικαιολογητικά, κατηγορείται για κλοπή κλπ). 
 
Α/
Α 

Τίτλος  Δικαιολο
γητικού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπό
θεση που 
καλύπτει 
ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γρα
φο; 

Σχόλια 

               

               

 
Δικαιολογητικά εντός της Δημόσιας Διοίκησης:  

Α/Α  Τίτλος  Δι
καιολογητι
κού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

2.               

 

Κόστος παροχής υπηρεσίας για τον πελάτη: Κανένα. 

Μέγιστος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: Δεν ορίζεται. 

Μέσος αναμενόμενος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: 1 μήνας. 

Ισχύοντα μετά την εκτέλεση/Αποτέλεσμα (Postconditions): Μετά την απόφαση ανάκλησης της 
Ελληνικής ιθαγένειας ο Έλληνας πρώην αλλοδαπός δεν έχει πλέον την ελληνική ιθαγένεια. 
 

Σχόλια: Ο Έλληνας πρώην αλλοδαπός έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης στο ΥΠΕΣΔΔΑ, εντός 30 
ημερών από τη παραλαβή της επιστολής. 

Πίνακας 39: Περιγραφή υπηρεσίας "Ανάκληση ελληνικής ιθαγένειας" 

 

9.2.3 Διοικητικές υπηρεσίες 

Οι  διοικητικές  υπηρεσίες  οι  οποίες  εξετάζονται  στην  ενότητα  αυτή  είναι  η  περιήγηση 

υπηρεσίας και η παρακολούθηση αίτησης. 
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9.2.3.1 Περιήγηση υπηρεσίας 

Η  «περιήγηση  υπηρεσίας»  αναφέρεται  σε  αλλοδαπούς  ή  εξουσιοδοτημένους  δικηγό‐

ρους τους, οι οποίοι ενδιαφέρονται για μια υπηρεσία της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ και επιθυμούν 

να πληροφορηθούν για αυτή. Αναλυτικά, ο αλλοδαπός επιθυμεί να πληροφορηθεί για 

το αν είναι δικαιούχος για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, για τα απαραίτητα δικαιολογη‐

τικά, για τον συγκεκριμένο φορέα της δημόσιας διοίκησης στον οποίο πρέπει να απευ‐

θυνθεί για να υποβάλει αίτηση, για το πιθανό κόστος της υπηρεσίας κ.α. Όλες οι απαι‐

τούμενες πληροφορίες για κάθε υπηρεσία θα παρέχονται μέσω του πολύ‐γλωσσικού 

τηλεφωνικού κέντρου και της πολύ‐γλωσσικής τηλεφωνικής πύλης. 

Ακολουθούν τα διαγράμματα δραστηριότητας της «περιήγησης υπηρεσίας», που περι‐

γράφουν τις σχετικές διαδικασίες αρχικά μέσω της πολύ‐γλωσσικής διαδικτυακής πύ‐

λης και στη συνέχεια μέσω του πολύ‐γλωσσικού τηλεφωνικού κέντρου. Στο τέλος της 

ενότητας,  οι  δυο περιπτώσεις  περιήγησης  της  υπηρεσίας  καταγράφονται  στην  αντί‐

στοιχη φόρμα. 

 
Σχήμα 35: Περιήγηση υπηρεσίας μέσω διαδικτυακής πύλης 



 Σελίδα 215  

 

 
Σχήμα 36: Περιήγηση υπηρεσίας μέσω τηλεφωνικού κέντρου 

Τίτλος: Περιήγηση υπηρεσίας  ID: 7  Επίπεδο  σπουδαιότητας:  Υ‐
ψηλό 

Αποδέκτης (Actor):  Αλλοδαπός  Τύπος υπηρεσίας: Λεπτομερής, πραγματική  

Περιγραφή: Η υπηρεσία αυτή εκτελείται στην περίπτωση που ο αλλοδαπός ή ο δικηγόρος του επι‐
θυμούν πληροφόρηση για τις υπηρεσίες της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ. Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μέσω 
της διαδικτυακής πύλης και μέσω του αυτοματοποιημένου τηλεφωνικού κέντρου. 
Φορέας: ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 

Εκροή:  
 
 

Εμπλεκόμενοι/Ρόλοι (Stakeholders):   
 
#  Εμπλεκόμενος  Περιγραφή  Ρόλος 

1.   Αλλοδαπός  Επιθυμεί  να  πληροφορηθεί  για 
τις υπηρεσίες  της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
που  ενδιαφέρεται,  συγκεκριμέ‐
να,  αν  είναι  δικαιούχος,  απαι‐
τούμενα  δικαιολογητικά,  φο‐
ρέα  στον  οποίο  πρέπει  να  α‐
πευθυνθεί  για  να  υποβάλει 
αίτηση, πιθανό κόστος κ.α. 

Πελάτης 

2.   Δικηγόρος  Επιθυμεί  να  πληροφορηθεί  για 
την  υπηρεσία  που  ενδιαφέρε‐
ται  ο  πελάτης  του  (αν  είναι 

Πελάτης 
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δικαιούχος,  απαιτούμενα  δι‐
καιολογητικά,  φορέα  στον 
οποίο  πρέπει  να  απευθυνθεί 
για να υποβάλει αίτηση). 

3.   ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  Θέλει  να  εξασφαλίσει  ότι  ο 
αλλοδαπός  ή  ο  δικηγόρος  θα 
λάβουν  την  πληροφόρηση  που 
χρειάζονται  μέσω  του  ΠΣ  και 
δεν  θα  χρειαστεί  η  μετάβασή 
τους στην ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ. 

Γενική  ευθύνη  της  υπηρεσίας  (ευθύνη 
και την εποπτεία όλης της διαδικασίας, ο 
κύριος διεκπεραιωτής της υπηρεσίας και 
ο φορέας που προσφέρει το αποτέλεσμα 
της υπηρεσίας). 

4.   ΠΣ  Το πληροφοριακό σύστημα της 
ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ με το οποίο αλλη‐
λεπιδρά ο αλλοδαπός ή ο εξου‐
σιοδοτημένος  δικηγόρος  του 
και  παρέχει  την  απαιτουμένη 
πληροφόρηση. 

Γενική ευθύνη της υπηρεσίας 

 
 

Κανάλια επικοινωνίας: 
 
#  Φορέας  Κανάλι   Φορά Επικοινωνίας 
1.   ΠΣ  Μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου   Αμφίδρομα  
 
 
Αφορμή/Περιοδικότητα (Trigger): Ο αλλοδαπός ή ο δικηγόρος επιθυμούν να πληροφορηθούν για 
τις υπηρεσίες και εισέρχονται στο ΠΣ (διαδικτυακή πύλη ή αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο) 
αναζητώντας σχετικές πληροφορίες 
 
Τύπος: Η ενημέρωση για τις υπηρεσίες της ΠΕΡ δεν απαιτείται από άλλους φορείς της Δημόσιας 
Διοίκησης, την επιλέγει ο αλλοδαπός ή ο δικηγόρος του. Η υπηρεσία αυτή έχει αυταξία είναι δηλαδή 
εξωστρεφής. 
 
 
Σχέσεις: 

Συσχέτιση (Association): Αλλοδαπός, Δικηγόρος, ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, ΠΣ 
Περίληψη (Include):     
Επέκταση (Extend):   
Γενίκευση (Generalization):  

Νόμοι:  

Κανονική Ροή (Normal flow): 
1. Ο αλλοδαπός (ή δικηγόρος) εισάγεται στο ΠΣ (διαδικτυακή πύλη ή αυτοματοποιημένο τηλε‐

φωνικό κέντρο) 
Στην περίπτωση που ο αλλοδαπός (ή δικηγόρος) εισέλθει στη διαδικτυακή πύλη 
τότε εκτελείται η υπό‐ροή S‐1 
Στην περίπτωση ο αλλοδαπός  (ή δικηγόρος)  εισέλθει  στο αυτοματοποιημένο  τη‐
λεφωνικό κέντρο τότε εκτελείται η υπό‐ροή S‐2 

2. Ο αλλοδαπός (ή δικηγόρος) εξέρχεται του ΠΣ (διαδικτυακή πύλη ή αυτοματοποιημένο τηλε‐
φωνικό κέντρο) 

 
Υπόροές (subflows): 
S1: Διαδικτυακή Πύλη 

1. Ο αλλοδαπός (ή δικηγόρος) επιλέγει την υπηρεσία της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ που επιθυμεί. 
2. Ο αλλοδαπός (ή δικηγόρος) αλληλεπιδρά με το ΠΣ προκειμένου να προκύψει εάν είναι δι‐

καιούχος της υπηρεσίας. 
3. Ο αλλοδαπός (ή δικηγόρος) λαμβάνει ενημέρωση για τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά 

και όποιες άλλες πληροφορίες απατούνται για την υποβολή της αίτησης για την υπηρεσία 
που επέλεξε. 
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4. Ο αλλοδαπός (ή δικηγόρος) «κατεβάζει» τις αιτήσεις για την υπηρεσία, καθώς και έτοιμα 
πρότυπα συμπληρωμένων αιτήσεων από τη διαδικτυακή πύλη. 

5. Τα βήματα 1 έως 4 επαναλαμβάνονται μέχρι ο αλλοδαπός (ή δικηγόρος) να ενημερωθεί 
για τις υπηρεσίες που επιθυμεί. 

S2: Αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο 
1. Ο αλλοδαπός (ή δικηγόρος) επιλέγει την υπηρεσία της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ που επιθυμεί. 
2. Ο αλλοδαπός (ή δικηγόρος) αλληλεπιδρά με το ΠΣ προκειμένου να προκύψει εάν είναι δι‐

καιούχος της υπηρεσίας. 
3. Ο αλλοδαπός (ή δικηγόρος) λαμβάνει ενημέρωση για τις διαδικασίες και τα δικαιολογητι‐

κά και όποιες άλλες πληροφορίες απατούνται για την υποβολή της αίτησης για την υπη‐
ρεσία που επέλεξε. 

4. Τα βήματα 1 και 3 επαναλαμβάνονται μέχρι ο αλλοδαπός (ή δικηγόρος) να ενημερωθεί 
για τις υπηρεσίες που επιθυμεί. 

 
Ροές κατά εξαίρεση (Exceptional flows): 
S1.2α1: Ο αλλοδαπός (ή δικηγόρος) δεν είναι δικαιούχος της υπηρεσίας 
S1.2α2: Ο αλλοδαπός (ή δικηγόρος) επιλέγει άλλη υπηρεσία της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
S1.2β2: Ο αλλοδαπός  (ή δικηγόρος) δεν επιλέγει άλλη υπηρεσία και  εξέρχεται από τη διαδι‐
κτυακή πύλη 
S2.2α1: Ο αλλοδαπός (ή δικηγόρος) δεν είναι δικαιούχος της υπηρεσίας 
S2.2α2: Ο αλλοδαπός (ή δικηγόρος) επιλέγει άλλη υπηρεσία της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
S2.2β2:Ο αλλοδαπός (ή δικηγόρος) δεν επιλέγει άλλη υπηρεσία και εξέρχεται από το τηλεφω‐
νικό κέντρο 

 
Προαπαιτούμενα (Preconditions) – Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά:  
Ο αλλοδαπός (ή ο δικηγόρος) διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή σε τηλεφωνική γραμμή.   

 
Α/Α  Τίτλος  Δι

καιολογητι
κού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

1.               

               

 
 

Δικαιολογητικά εντός της Δημόσιας Διοίκησης:  

Α/Α  Τίτλος  Δι
καιολογητι
κού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

1.               

               

 
 

Κόστος παροχής υπηρεσίας για τον πελάτη: Κανένα 
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Μέγιστος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: Δεν ορίζεται 

Μέσος αναμενόμενος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: 15 λεπτά  

Ισχύοντα  μετά  την  εκτέλεση/Αποτέλεσμα  (Postconditions):  Ο  αλλοδαπός  (ή  δικηγόρος)  έχει 
πληροφορηθεί για τις υπηρεσίες της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, αν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης, για τα δι‐
καιολογητικά που απαιτούνται και που πρέπει να απευθυνθεί για να υποβάλει αίτηση.   

Σχόλια: 

Πίνακας 40: Περιγραφή υπηρεσίας "περιήγηση υπηρεσίας" 

9.2.3.2 Παρακολούθηση αίτησης 

Η υπηρεσία «παρακολούθηση αίτησης» αναφέρεται σε αλλοδαπούς οι οποίοι έχουν ήδη 

αιτηθεί κάποιας από τις προσφερόμενες υπηρεσίες της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ και επιθυμούν να 

ενημερωθούν για την πορεία της αίτησης τους. Αναλυτικά, θέλουν να ενημερωθούν για 

το  στάδιο  επεξεργασίας  της  αίτησης  τους,  τον  υπολειπόμενο  χρόνο  ολοκλήρωσης  του 

αιτήματος τους και πιθανές μελλοντικές τους ενέργειες.     

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται μέσω του πολύ‐γλωσσικού τηλεφωνικού κέντρου και 

της πολύ‐γλωσσικής  τηλεφωνικής πύλης. Πρόσβαση στο σύστημα παρέχεται στον αλ‐

λοδαπό ή τον εξουσιοδοτημένο δικηγόρο του βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αί‐

τησης του που έχει υποβληθεί. 

Ακολουθεί  το  διάγραμμα  δραστηριότητας  της  «παρακολούθησης  αίτησης»,  που  περι‐

γράφει τη σχετική διαδικασία τόσο μέσω της πολύ‐γλωσσικής διαδικτυακής πύλης όσο 

και μέσω του πολύ‐γλωσσικού τηλεφωνικού κέντρου.  
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Σχήμα  37: Παρακολούθησης πορείας αίτησης 

Τίτλος: Παρακολούθηση πορείας αίτησης  ID: 8  Επίπεδο  σπουδαιότητας:  Υ‐
ψηλό 

Αποδέκτης (Actor):  Αλλοδαπός  Τύπος υπηρεσίας: Λεπτομερής, πραγματική  

Περιγραφή: Η υπηρεσία αυτή εκτελείται στην περίπτωση που επιθυμείται ενημέρωση για την εξέ‐
λιξη της αίτησης του αλλοδαπού από τον ίδιο ή τον δικηγόρο του. Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη 
μέσω της διαδικτυακής πύλης και μέσω αυτοματοποιημένου τηλεφωνικού κέντρου. 
Φορέας: ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 

Εκροή:  
 
 

Εμπλεκόμενοι/Ρόλοι (Stakeholders):   
 
#  Εμπλεκόμενος  Περιγραφή  Ρόλος 

1.   Αλλοδαπός  Επιθυμεί  να  ενημερωθεί  για  το 
στάδιο  επεξεργασίας  της  αίτη‐
σης  του,  το  προβλεπόμενο 
χρόνο  ολοκλήρωσης  της  διαδι‐
κασίας και πιθανές μελλοντικές 
του  ενέργειες,  π.χ.  προσκόμιση 
επιπλέον δικαιολογητικών. 

Πελάτης 

2.   Δικηγόρος  Επιθυμεί να μάθει σε ποιο στά‐
διο  είναι  η  αίτηση  του  πελάτη 
του και τυχόν προβλήματα που 
υπάρχουν με αυτή. 

Πελάτης 
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3.   ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ  θέλει  να  εξασφαλίσει  ότι  ο 
αλλοδαπός  ή  ο  δικηγόρος  του 
θα λάβουν την ενημέρωση που 
χρειάζονται  μέσω  του  ΠΣ  και 
δεν  θα  χρειαστεί  η  μετάβασή 
τους στην ΠΕΡ. 

Γενική  ευθύνη  της  υπηρεσίας  (ευθύνη 
και την εποπτεία όλης της διαδικασίας, ο 
κύριος διεκπεραιωτής της υπηρεσίας και 
ο φορέας που προσφέρει το αποτέλεσμα 
της υπηρεσίας). 

4.   ΠΣ  Το πληροφοριακό σύστημα της 
ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ με το οποίο αλλη‐
λεπιδρά  με  ο  αλλοδαπός  ή  ο 
εξουσιοδοτημένος  δικηγόρος 
του  και  παρέχει  την  απαιτου‐
μένη ενημέρωση. 

Γενική ευθύνη της υπηρεσίας 

 
 
 

 
Κανάλια επικοινωνίας: 
 
#  Φορέας  Κανάλι   Φορά Επικοινωνίας 
1.   ΠΣ  Μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου   Αμφίδρομα  
 
 
Αφορμή/Περιοδικότητα  (Trigger):  Ο  αλλοδαπός  έχει  υποβάλλει  αίτηση  σε  μια  υπηρεσία  της 
ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ από την οποία διαθέτει τον αριθμό πρωτοκόλλου και εισάγεται ο ίδιος ή ο δικηγόρος 
του στο ΠΣ (διαδικτυακή πύλη ή αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο) αναζητώντας πληροφορί‐
ες για την πορεία της αίτησής του. 
 
Τύπος: Η πληροφόρηση της πορείας της αίτησης δεν απαιτείται από άλλους φορείς της Δημόσιας 
Διοίκησης, την επιλέγει ο χρήστης. Η υπηρεσία αυτή έχει αυταξία, συνεπώς είναι δηλαδή εξωστρε‐
φής. 
 
Σχέσεις: 

Συσχέτιση (Association): Αλλοδαπός, Δικηγόρος, ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, ΠΣ 
Περίληψη (Include):     
Επέκταση (Extend):   
Γενίκευση (Generalization):  

Νόμοι:  

Κανονική Ροή (Normal flow): 
1. Ο αλλοδαπός ή δικηγόρος, εισέρχεται στο ΠΣ (διαδικτυακή πύλη ή αυτοματοποιημένο τηλε‐

φωνικό κέντρο) 
2. Ο αλλοδαπός ή δικηγόρος εισάγει τον κωδικό πρόσβασης  
3. Ο αλλοδαπός ή δικηγόρος αναζητεί την αίτηση που εκκρεμεί 
4. Το ΠΣ (διαδικτυακή πύλη ή αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο) ενημερώνει τον αλλο‐

δαπό ή το δικηγόρο για το στάδιο επεξεργασίας της αίτησης, το προβλεπόμενο χρόνο ολο‐
κλήρωσης και μελλοντικές ενέργειες π.χ. προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, πρόσκληση 
σε ορκωμοσία κ.α. 

5. Ο αλλοδαπός ή δικηγόρος αποσυνδέεται από το πληροφοριακό σύστημα (διαδικτυακή πύλη 
ή αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο) 

Υπόροές (subflows): 
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Ροές κατά εξαίρεση (Exceptional flows): 
2α. Ο αλλοδαπός ή δικηγόρος εισάγει λανθασμένο κωδικό πρόσβασης. 
2β. Ο αλλοδαπός ή δικηγόρος αποσυνδέεται από το ΠΣ (διαδικτυακή πύλη ή αυτοματοποιημέ‐
νο τηλεφωνικό κέντρο) 
5α. Ο αλλοδαπός ή δικηγόρος επιλέγει να ενημερωθεί και για άλλη αίτηση που έχει υποβάλλει. 
Τα βήματα 2 ως 4 εκτελούνται μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση του αλλοδαπού.   

Προαπαιτούμενα (Preconditions) – Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά:  
1. Ο αλλοδαπός έχει υποβάλλει αίτηση σε υπηρεσία της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ 
2. Ο αλλοδαπός ή δικηγόρος διαθέτει κωδικό πρόσβασης στο ΠΣ. 
 
 
 

Α/Α  Τίτλος  Δι
καιολογητι
κού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

1.               

               

 
 

Δικαιολογητικά εντός της Δημόσιας Διοίκησης:  

Α/Α  Τίτλος  Δι
καιολογητι
κού 

Κατηγο
ρία 

Φορέας 
Έκδοσης 

Προαπαι
τούμενο / 
προϋπόθεση 
που καλύ
πτει ή άλλος 
λόγος 

Δικαιο
λογη
τικό 
Ειδικής  
Περί
πτω
σης; 

Αντί
γραφο; 

Σχόλια 

1.               

               

 
Κόστος παροχής υπηρεσίας για τον πελάτη: Κανένα 

Μέγιστος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: Δεν ορίζεται 

Μέσος αναμενόμενος χρόνος για την παροχή της υπηρεσίας: 15 λεπτά  

Ισχύοντα  μετά  την  εκτέλεση/Αποτέλεσμα  (Postconditions):  Ο  αλλοδαπός  ή  ο  δικηγόρος  του 
έχει πληροφορηθεί για την πορεία της αίτησης. 

Σχόλια: 

Πίνακας 41:  Περιγραφή υπηρεσίας παρακολούθηση πορείας αίτησης 



 Σελίδα 222  

 

10. Συμπεράσματα καταγραφής υπηρεσιών 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται  τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την κατα‐

γραφή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ.  Συγκεκριμένα,  καταγράφονται 

οι φάσεις εκτέλεσης των υπηρεσιών στην υφιστάμενη και στην μελλοντική κατάσταση, 

οι τελικοί αποδέκτες των υπηρεσιών και οι ρόλοι που διαδραματίζουν οι φορείς της Δη‐

μόσιας Διοίκησης στη διαδικασία παροχής των υπηρεσιών. 

10.1 Φάσεις εκτέλεσης των υπηρεσιών  
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι  ιδιαί‐

τερα πολύπλοκες και χρονοβόρες. Ενώ, στην εκτέλεσης τους εμπλέκονται, εκτός από τον 

πάροχο  των  υπηρεσιών,  την  Περιφέρεια  και  άλλοι  φορείς  της  Δημόσιας  Διοίκησης,  οι 

οποίοι διαδραματίζουν διαφορετικό κατά περίπτωση ρόλο. 

Για τον λόγο αυτό, για την καλύτερη δυνατή κατανόηση των υπηρεσιών και του τρόπου 

εκτέλεσης τους, οι υπηρεσίες μπορούν να διαχωριστούν σε ξεχωριστές φάσεις. Ο διαχω‐

ρισμός αυτός διαφοροποιείται τόσο από το γεγονός του αν πρόκειται για την υφιστάμε‐

νη ή τη μελλοντική κατάσταση, όσο και από το αν η έναρξη της υπηρεσίας προκαλείται 

από τον ίδιο τον αποδέκτη ή από φορέα της Δημόσιας Διοίκησης. . 

10.1.1 Υφιστάμενη κατάσταση 

− Εκτέλεση της υπηρεσίας λόγω επιθυμίας του αποδέκτη 

Στην υφιστάμενη κατάσταση, ο αποδέκτης των υπηρεσιών μπορεί να υποβάλλει αίτηση 

στις υπηρεσίες  ελληνικής  ιθαγένειας  (απόκτηση, ανάκτηση, αποστέρηση), δανείων και 

επιδομάτων και χορήγησης βεβαιώσεων.  

Οι φάσεις εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών είναι τέσσερις, εκτός των υπηρεσιών χορή‐

γησης βεβαιώσεων όπου είναι τρεις. Αναλυτικά, κατά την έναρξη εκτέλεσης, ο πελάτης 

υποβάλλει αίτηση στην υπηρεσία για την οποία ενδιαφέρεται μαζί μετά απαραίτητα κα‐

τά  περίπτωση  δικαιολογητικά.  Ο  πολίτης  προσκομίζει  τα  δικαιολογητικά  αυτά  για  να 

αποδείξει ότι πληρεί τις προϋποθέσεις του θέτει ο νόμος για κάθε υπηρεσία. Από την άλ‐

λη, ο αρμόδιος υπάλληλος κατά την παραλαβή ελέγχει την πληρότητα και την εγκυρότη‐

τα των δικαιολογητικών αυτών, αν ο πολίτης υπήρξε στο παρελθόν αποδέκτης της ίδιας 

υπηρεσίας, καθώς και αν εκκρεμεί σε βάρος του πολίτη απόφαση ανάκλησης. Στην πε‐

ρίπτωση  κατά  την  οποία  ισχύει  ένα από  το παραπάνω  είτε  επαναλαμβάνεται  η φάση 

αυτή π.χ. προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, είτε ακυρώνεται η εκτέλεση της υπη‐

ρεσίας. 
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 Κατά τη δεύτερη φάση πραγματοποιείται ενδελεχής έλεγχος πλήρωσης των προϋποθέ‐

σεων του πολίτη για την υπηρεσία. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται είτε από τον ίδιο 

τον πάροχο της υπηρεσίας, την Περιφέρεια, είτε από άλλους φορείς της Δημόσιας Διοί‐

κησης. Ο φορείς που πραγματοποιούν έλεγχο κατά την φάση αυτή είναι συνεργάτες στη 

διεκπεραίωση  των  υπηρεσιών  και  διαδραματίζουν    γνωμοδοτικό  και  ελεγκτικό  ρόλο. 

Συνεπώς, στη φάση αυτή εξετάζεται αν ο πολίτης καλύπτει τα προαπαιτούμενα ώστε να 

λάβει το αποτέλεσμα της υπηρεσίας. 

Στην τρίτη φάση, εφόσον έχουν περάσει επιτυχώς τις δυο προηγούμενες φάσεις, εκδίδε‐

ται το αντίστοιχο έγγραφο. Το έγγραφο αυτό επικυρώνει την επιτυχημένη εκτέλεση της 

υπηρεσίας και μπορεί να είναι, απόφαση κτήσης ελληνικής  ιθαγένειας, λήψης δανείου, 

πιστοποίηση ομογενειακής ιδιότητας κ.α. 

Στη τέταρτη και  τελευταία φάση,  η οποία δεν  εκτελείται στην περίπτωση των υπηρε‐

σιών χορήγησης βεβαιώσεων, πραγματοποιούνται κοινοποιήσεις της απόφασης η οποία 

έχει εκδοθεί κατά τη τρίτη φάση. Έτσι, κοινοποιείται στους εμπλεκόμενους με την υπη‐

ρεσία φορείς και στον ενδιαφερόμενο.   

− Εκτέλεση  της  υπηρεσίας  λόγω  υποχρεωτικής  απαίτησης  από  άλλο  φορέα 

της Δημόσιας Διοίκησης 

Οι υπηρεσίες της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ των οποίων την εκτέλεση ορίζουν άλλοι φορείς είναι αυ‐

τές της ανάκλησης. Συγκεκριμένα, ανάκληση ελληνικής ιθαγένειας, δανείου και αιτήσε‐

ως απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας. Οι δυο πρώτες εκτελούνται, αφού έχει ολοκληρω‐

θεί προηγουμένως η αντίστοιχη υπηρεσία, από την οποία έχει λάβει ο πολίτης την ιθα‐

γένεια ή το δάνειο. Ενώ, η τρίτη, εκτελείται κατά την διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας 

απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας.   

Κατά  την  πρώτη φάση  εκτέλεσης  των  υπηρεσιών αυτών,  η Περιφέρεια  ενημερώνεται 

από άλλο φορέα την αιτία  της ανάκλησης. Ο φορέας αυτός συνήθως  έχει  το ρόλο του 

συνεργάτη στη διεκπεραίωση των υπηρεσιών με ελεγκτικό χαρακτήρα, καθώς ελέγχει, 

την  περίπτωση  προσκόμισης  πλαστών  δικαιολογητικών,  την  ποινική  κατάσταση  του 

πολίτη κ.α. 

Στη δεύτερη φάση, εκδίδεται η απόφαση ανάκλησης η οποία αναφέρει την αιτία της α‐

νάκλησης. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους εμπλεκόμενους φορείς κατά την τρίτη 

φάση. 

Τέλος,  η  απόφαση  ανάκλησης  μπορεί  να  προκαλέσει  την  εκτέλεση  και  άλλων  υπηρε‐

σιών. Για παράδειγμα, σε περίπτωση ανάκλησης της ελληνικής ιθαγένειας θα πρέπει να 

ανακληθούν όλες οι υπηρεσίες τις οποίες έλαβε ο αποδέκτης ως Έλληνας πολίτης.   
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10.1.2 Μελλοντική κατάσταση 

Στην μελλοντική κατάσταση, δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαφοροποίηση στον τρόπο εκτέλε‐

σης των υπηρεσιών. Η μεγαλύτερη διαφορά, έγκειται στην αυτοματοποίηση του τρόπου 

παροχής των υπηρεσιών, γεγονός που δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τις φάσεις εκτέλεσης. 

− Εκτέλεση της υπηρεσίας λόγω επιθυμίας του αποδέκτη 

Αρχικά εξετάζονται οι υπηρεσίας ιθαγένειας και δανείων – επιδομάτων. 

Κατά την πρώτη φάση, πραγματοποιείται η παραλαβή των δικαιολογητικών ελέγχεται η 

πληρότητα  τους  και  πραγματοποιείται  η  δημιουργία  του  ηλεκτρονικού  φακέλου  του 

πολίτη.  Ο  ηλεκτρονικός  φάκελος  αποτελεί  ένα  νέο  στοιχείο  το  οποίο  δεν  συναντάται 

στην  υφιστάμενη  κατάσταση.  Για  τη  δημιουργία  του,  ο  αρμόδιος  υπάλληλος  της 

ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ καταχωρεί τα  στοιχεία διαβατηρίου ή ταυτότητας του πολίτη στο πληρο‐

φοριακό σύστημα και ψηφιοποιεί την αίτηση και τα δικαιολογητικά. 

Κατά την δεύτερη φάση πραγματοποιείται ο έλεγχος εγκυρότητας των προσκομιζόμε‐

νων δικαιολογητικών. Όπως και στην περίπτωση της υφιστάμενης κατάστασης, για τον 

έλεγχο αυτό υπεύθυνοι  είναι άλλοι φορείς  της Δημόσιας Διοίκησης οι  οποίοι  είναι συ‐

νεργάτες στη διεκπεραίωση των υπηρεσιών με ελεγκτικό χαρακτήρα.  

Οι επόμενες φάσεις, δηλαδή έλεγχος πλήρωσης προϋποθέσεων, αποτέλεσμα της υπηρε‐

σίας  και  κοινοποιήσεις  εκτελούνται  όπως  και  στην  υφιστάμενη  κατάσταση,  οι  οποίες 

περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα 10.1.1. 

Οι  φάσεις  εκτέλεσης  των  υπηρεσιών  χορήγησης  βεβαιώσεων  στην  μελλοντική  κατά‐

σταση είναι μόνο δυο καθώς αποτελούν πλέον μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία.  

Έτσι, για την υπηρεσία χορήγησης βεβαιώσεων υπάρχει η πρώτη φάση κατά την οποία 

ο πολίτης αιτείται ενός πιστοποιητικού. Ενώ κατά την δεύτερη φάση ο πολίτης λαμβά‐

νει το πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί. 

− Εκτέλεση  της  υπηρεσίας  λόγω  υποχρεωτικής  απαίτησης  από  άλλο  φορέα 

της Δημόσιας Διοίκησης 

Στην μελλοντική κατάσταση οι υπηρεσίες που εκτελούνται υποχρεωτικά από άλλο φο‐

ρέα της Δημόσιας Διοίκησης δεν διαφοροποιούν τις φάσεις εκτέλεσης τους. Έτσι, οι φά‐

σεις είναι όπως αυτές της ενότητας 10.1.1. Δηλαδή, έχουν ως εξής:  

1. Ενημέρωση ανάκλησης, 

2. Έκδοση απόφασης, 

3. Κοινοποιήσεις, 

4. Συνεργαζόμενες υπηρεσίες. 
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10.2 Αποδέκτες υπηρεσιών 
Οι αποδέκτες των υπηρεσιών, αφορούν τα άτομα τα οποία αλληλεπιδρούν με την Περι‐

φέρεια με στόχο να λάβουν το αποτέλεσμα της υπηρεσίας για την οποία ενδιαφέρονται. 

Η πλειοψηφία των υπηρεσιών της Περιφέρειας, απευθύνεται σε αλλοδαπούς. 

Αλλοδαπός θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ή 

δεν έχει ιθαγένεια. Ο αλλοδαπός μπορεί να είναι (Σχήμα 38): 

- Ομογενής, είναι κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει γενιά όμοια με αυτή των 

Ελλήνων και μπορεί  να προέρχεται από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ ή από χώρες 

όπως Βόρειο Ήπειρο (Αλβανία), Ρουμανία, Βουλγαρία, ΗΠΑ, Αυστραλία, Κανα‐

δά, Βόρειο Αμερική, Συρία, Λίβανο, Κωνσταντινούπολη, Κύπρο κλπ. 

- Αλλογενής, να έχει δηλαδή οποιαδήποτε άλλη ιθαγένεια εκτός της ελληνικής, ή 

- Ανιθαγενής,  είναι  κάθε φυσικό πρόσωπο  το  οποίο  δεν  έχει  ή  είναι  άγνωστης 

ιθαγένειας. 

 
Σχήμα 38: Ταξινομία αλλοδαπών 

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας προσφέρονται σε εκδόσεις ανάλογα με το προφίλ του δι‐

καιούχου.  Για παράδειγμα,  η  υπηρεσία απόκτησης  ελληνικής  ιθαγένειας,  εκτελείται  με 

διαφορετικό τρόπο και απαιτεί διαφορετικά δικαιολογητικά στην περίπτωση κατά την 

οποία ο δικαιούχος είναι ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ ή αλλογενής.     

Σε πρώτο επίπεδο, ο διαχωρισμός των υπηρεσιών ξεκινά από το αν ο δικαιούχος της υ‐

πηρεσίας  είναι  αλλογενής,  ομογενής  ή  ανιθαγενής.  Επιπλέον,  δικαίωμα συμμετοχής  σε 

μια υπηρεσία έχει ο αποδέκτης ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.  

Δηλαδή,  

- εάν έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια,  

- εάν έχει υποβάλλει αίτηση για την απόκτηση της, ή  

- έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση στις υπηρεσίες της ιθαγένειας.    

Με βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση προκύπτει η Σχήμα 39, στην οποία εμφανίζο‐

νται οι υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να συμμετάσχει ο ομογενής, ο αλλογενής ή ο ανιθα‐

γενής βάση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται.  
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Σχήμα 39: Συμμετοχή στις υπηρεσίες βάση της κατάστασης του αποδέκτη 

Σε  δεύτερο  επίπεδο,  αναλύεται  η  κάθε  υπηρεσία  με  τις  περαιτέρω  εκδόσεις  της,  όπου 

αυτές υπάρχουν και σε ποιους αποδεκτές απευθύνονται ανάλογα με  το  εάν πρόκειται 

για αλλογενή, ομογενή ή ανιθαγενή και τη χώρα προέλευσης τους.  

o Ανάκτηση ελληνικής ιθαγένειας, η υπηρεσία αυτή αφορά αλλοδαπούς (αλλογενείς 

και ομογενείς) που έχουν απωλέσει την ελληνική  ιθαγένεια λόγω γάμου με αλλο‐

δαπό ή αναγνώρισης τέκνου από αλλοδαπό.   
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Σχήμα 40: Αποδέκτες ανάκτησης ελληνικής ιθαγένειας 

o Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, η υπηρεσία αυτή αφορά την απόκτηση της ελλη‐

νικής  ιθαγένειας από αλλοδαπούς  (αλλογενείς,  ομογενείς,  ανιθαγενείς). Η  υπηρε‐

σία απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας έχει τρεις διαφορετικές εκδόσεις: με πολιτο‐

γράφηση, με ορκωμοσία και με έκδοση απόφασης (Σχήμα 41).  

- Η διαδικασία της πολιτογράφησης απευθύνεται σε αλλογενείς, ομογενείς από 

Κύπρο και ομογενείς κατοίκους του εξωτερικού και ανιθαγενείς.   

- Η διαδικασία απόκτησης ελληνικής  ιθαγένειας με ορκωμοσία απευθύνεται σε 

ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ, οι οποίοι αποκτούν το δικαίωμα κτήσης ελλη‐

νικής ιθαγένειας λόγω εγγραφής τους σε ελληνικά προξενικά μητρώα.  

- Η απόκτηση ελληνικής  ιθαγένειας με έκδοση απόφασης απευθύνεται σε ομο‐

γενείς από την πρώην ΕΣΣΔ, οι οποίοι αποκτούν το δικαίωμα κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας  λόγω  γονέων  οι  οποίοι  έχουν  αποκτήσει  ελληνική  ιθαγένεια  από 

γέννηση ή με δήλωση ή λόγω γάμου με Έλληνα. Επίσης, σε ομογενείς εκτός χω‐

ρών της πρώην ΕΣΣΔ, δηλαδή ομογενείς από Β. Ήπειρο, Ρουμάνια, Βουλγαρία, 

ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδά, Νότιο Αμερική, τέκνα Ελλήνων, με κατάταξη στις έ‐

νοπλες δυνάμεις, γέννηση στην Ελλάδα, αναγνώριση ή υιοθεσία τέκνων, Έλλη‐

νες της Ανατολής. Επίσης σε ανιθαγενείς, μουσουλμάνους από ανταλλαγή πλη‐

θυσμών βάση των Συνθηκών και Λωζάνης και αθίγγανους.  
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Σχήμα 41: Αποδέκτες απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας 

o Ανάκληση αιτήσεως ελληνικής ιθαγένειας (Σχήμα 42), η υπηρεσία αυτή εκτελείται 

στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτούμενος αλλοδαπός (ομογενής ή αλλογενής), 

δεν εμφανίστηκε στην Επιτροπή Γνωμοδότησης για συνέντευξη μετά από δυο συ‐

νεχόμενες προσκλήσεις, δεν έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη μέσα στο προκα‐

θορισμένο από το νόμο χρονικό διάστημα του ενός έτους, καταδικάστηκε για αδι‐

κήματα του άρθρου 58 του ν.2910/2001, η γνωμοδότηση των Επιτροπών Γνωμο‐

δότησης ήταν αρνητική, έχει κάνει αίτηση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας σε άλ‐

λη  περιφέρεια  της  χώρας,  μετά  από  ενδελεχή  έλεγχο  πλήρωσης  προϋποθέσεων 

προκύπτει ότι δεν πληροί της προϋποθέσεις απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας, έχει 

υποβάλλει πλαστά δικαιολογητικά στην αίτηση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας 

 
Σχήμα 42: Αποδέκτες ανάκλησης αιτήσεως ελληνικής ιθαγένειας 
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o Υπηρεσίες δανείων – επιδομάτων (Σχήμα 43), η υπηρεσία αυτή διαχωρίζεται στην 

υπηρεσία  χορήγησης  βεβαίωσης  δανειοληπτικής  ικανότητας  και  στην  υπηρεσία 

χορήγησης  κρατικής  αρωγής  για  στεγαστική  συνδρομή.  Αποδέκτης  των  υπηρε‐

σιών αυτών είναι ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ, ο οποίος έχει προηγουμένως α‐

ποκτήσει  την  ελληνική  ιθαγένεια  (δηλαδή  πρόκειται  για Έλληνα πρώην  αλλοδα‐

πό). 

   
Σχήμα 43: Αποδέκτες υπηρεσίας δανείων – επιδομάτων 

o Αποστέρηση  ελληνικής  ιθαγένειας  (Σχήμα  44),  η  υπηρεσία  αυτή  εκτελείται  στην 

περίπτωση που Ελληνίδα/πρώην αλλοδαπή που έχει αποκτήσει την ελληνική ιθα‐

γένεια λόγω γάμου της με Έλληνα, δηλώνει βούληση αποστέρησης της ελληνικής 

ιθαγένειας.  

 
Σχήμα 44: Αποδέκτες αποστέρησης ελληνικής ιθαγένειας 

o Πιστοποίηση ομογενειακής ιδιότητας (Σχήμα 45), αποδέκτης της υπηρεσίας αυτής 

αποτελεί ο ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ, ο οποίος έχει αποκτήσει προηγουμένως 

την ελληνική ιθαγένεια. Η πιστοποίηση αυτή χρησιμοποιείται για: αναγνώριση δι‐

πλώματος οδήγησης εκδοθέν από αλλοδαπή χώρα (Διεύθυνση Συγκοινωνιών), ο‐

λιγόμηνη στράτευση ομογενή (Στρατολογία), αίτηση για επιδόματα, σεμινάρια κ.α. 

(Ο.Α.Ε.Δ.), παραλαβή επιδομάτων (Νομαρχία/Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας). 

 
Σχήμα 45: Αποδέκτες υπηρεσίας πιστοποίησης ομογενειακής ιδιότητας 

o Ανάκληση ελληνικής ιθαγένειας (Σχήμα 46), η υπηρεσία αυτή εκτελείται στην πε‐

ρίπτωση που Έλληνας, πρώην αλλοδαπός, ο οποίος έχει αποκτήσει την Ελληνική 
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ιθαγένεια,  υποβάλει πλαστά δικαιολογητικά κατά την αίτηση  του σε μια από τις 

υπηρεσίες της Περιφέρειας (π.χ. για την χορήγηση βεβαίωσης δανειοληπτικής ικα‐

νότητας) ή προκύπτει κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών ή κατηγορείται 

για αδικήματα όπως κλοπή. 

 
Σχήμα 46: Αποδέκτες ανάκλησης ελληνικής ιθαγένειας 

o Ανάκληση δανείου (Σχήμα 47), είναι η υπηρεσία η οποία εκτελείται λόγω ανάκλη‐

σης  ελληνικής  ιθαγένειας  και  έχει ως αποδέκτη  τον Έλληνα πρώην  ομογενή από 

την πρώην ΕΣΣΔ ο οποίος έχει λάβει δάνειο.  

 
Σχήμα 47: Αποδέκτες ανάκλησης δανείου 

o Χορήγηση συναφών πιστοποιητικών (Σχήμα 48), η υπηρεσία αυτή αφορά χορήγη‐

ση πιστοποιητικών τα οποία έχουν εκδοθεί από την Περιφέρεια και μπορεί να εί‐

ναι: απόφαση κτήσης ελληνικής  ιθαγένειας, πρακτικό ορκωμοσίας,  βεβαίωση δα‐

νειοληπτικής  ικανότητας,  απόφαση  ανάκτησης  ελληνικής  ιθαγένειας.  Αποδέκτες 

της υπηρεσίας αυτής είναι ο αλλοδαπός (αλλογενής, ομογενής, ανιθαγενής).  

 
Σχήμα 48: Αποδέκτες χορήγησης συναφών πιστοποιητικών 
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10.3  Ρόλοι φορέων της Δημόσιας Διοίκησης 
Στη διαδικασία παροχής των υπηρεσιών συμμετέχουν εκτός από το πάροχο των υπηρε‐

σιών,  το  ρόλο  του  οποίο  διαδραματίζει  η  Περιφέρεια  και  άλλοι  φορείς  της  Δημόσιας 

Διοίκησης.  Η  συμμετοχή  των φορέων  αυτών  εμφανίζεται  σε  διαφορετικές φάσεις  της 

κάθε  διαδικασίας  και  μπορεί  να  διαφέρει  ο  βαθμός  συμμετοχής  τους  ανάλογα  με  την 

υπηρεσία και την περίπτωση.  

Για την καλύτερη μελέτη του ρόλου κάθε φορέα χρησιμοποιείται ο παρακάτω διαχωρι‐

σμός:  

• Front – office: έχει το ρόλο του γραφείου επαφής με τον αποδέκτη της υπηρεσίας 

είτε για την παραλαβή της αίτησης κατά την έναρξη της διαδικασίας είτε για την 

παράδοση του αποτελέσματος. 

• Συνεργάτης  στη  διεκπεραίωση  της  υπηρεσίας:  ο  φορέας  αυτός  μπορεί  να  έχει 

γνωμοδοτικό, συμβουλευτικό, ελεγκτικό, υποστηρικτικό ή εγκριτικό χαρακτήρα. 

• Φορέας  λήψης  κοινοποίησης:  είναι  αποδέκτης  του αποτελέσματος  μιας  υπηρε‐

σίας καθώς ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της. 

• Τροφοδότης  πληροφοριών:  ο  φορέας  αυτός  συμμετέχει  στην  διαδικασία  ως 

τροφοδότης πληροφορίας που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσία (π.χ. δι‐

καιολογητικά). 

Στους  πίνακες  που  ακολουθούν  παρουσιάζονται  όλοι  οι  εμπλεκόμενοι  στις  υπηρεσίες 

φορείς μαζί με το ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν.    

Φορέας   Υπηρεσία   Ρόλος 

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με 
πολιτογράφηση (εκτός της τιμητι‐
κής) 

Front – office: Παραλαβή αιτή‐
σεων 

Δήμοι 

Απόκτηση, ανάκτηση, απώλεια, απο‐
στέρηση ελληνικής ιθαγένειας 

Φορέας λήψης κοινοποίησης: 
Αποδέκτες του αποτελέσματος, 
ενημέρωση και εγγραφή ή δια‐
γραφή του αλλοδαπού από το 
δημοτολόγιο 

Πίνακας 42: Ο ρόλος των Δήμων της Περιφέρειας  

 

Φορέας   Υπηρεσία   Ρόλος 

Απόκτηση  ελληνικής  ιθαγένειας  με 
τιμητική πολιτογράφηση 

Front  –  office:  Παραλαβή  αιτή‐
σεων  

Απόκτηση, ανάκτηση, απώλεια, απο‐
στέρηση ελληνικής ιθαγένειας 

Φορέας  λήψης  κοινοποίησης:  
Αποδέκτης  του  αποτελέσματος, 
ενημέρωση για το αποτέλεσμα  

ΥΠΕΣΔΔΑ 

Απόκτηση  ελληνικής  ιθαγένειας  με 
πολιτογράφηση  και  περιπτώσεις 
πολιτικών προσφύγων 

Συνεργάτης  στη  διεκπεραίωση  
της  υπηρεσίας:  Γνωμοδοτικό, 
συμβουλευτικό,  ελεγκτικό  χαρα‐
κτήρα 
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Σε  όλες  τις  υπηρεσίες  όπου  υπάρχει 
πρόβλημα  αναγωγής  μιας  περίπτω‐
σης σε νομοθετικό πλαίσιο  

Συνεργάτης  στη  διεκπεραίωση  
της  υπηρεσίας:  Συμβουλευτικό 
χαρακτήρα,  διευκρινίσεις  σχετι‐
κά  με  το  νομοθετικό  πλαίσιο, 
παραπομπή  σε  νόμους,  διατάγ‐
ματα, ερμηνευτικές εγκυκλίους.    

Πίνακας 43: Ο ρόλος του ΥΠΕΣΔΔΑ 

Φορέας   Υπηρεσία   Ρόλος 

Για όλες τις υπηρεσίες, σε κάθε περί‐
πτωση προσκόμισης πλαστών δικαι‐
ολογητικών 
 

Φορέας λήψης κοινοποίησης: 
Αποδέκτης του αποτελέσματος, 
σε περίπτωση προσκόμισης πλα‐
στών δικαιολογητικών από τον 
αλλοδαπό 

Υπουργείο Δικαι‐
οσύνης / Εισαγ‐
γελία 

Απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας από 
ομογενείς της πρώην ΕΣΣΔ με ορκω‐
μοσία 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση  
της υπηρεσίας: Ελεγκτικό χαρα‐
κτήρα, έλεγχος ποινικής κατά‐
στασης αιτούμενου αλλοδαπού 

Πίνακας 44: Ο ρόλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

Φορέας   Υπηρεσία   Ρόλος 

Σε όλες τις υπηρεσίες όπου υπάρχει 
υπόνοια πλαστότητας δικαιολογητι‐
κών  
 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση  
της υπηρεσίας: Ελεγκτικό χαρα‐
κτήρα, έλεγχος γνησιότητας 
προσκομιζόμενων δικαιολογητι‐
κών  

Ειδικό Ληξιαρ‐
χείο Αθηνών 

Σε όλες τις υπηρεσίες  Συνεργάτης στη διεκπεραίωση  
της υπηρεσίας: Υποστηρικτικό 
χαρακτήρα, επικοινωνεί με φο‐
ρείς τους εξωτερικού και προμη‐
θεύει με δικαιολογητικά, ταυτο‐
ποίησης στοιχείων αλλοδαπών 
σε περίπτωση απώλειας δικαιο‐
λογητικών    

Πίνακας 45: Ο ρόλος του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών 

Φορέας   Υπηρεσία   Ρόλος 

Απόκτηση, απώλεια, αποστέρηση 
ελληνικής ιθαγένειας 
 

Φορέας λήψης κοινοποίησης: 
Αποδέκτης του αποτελέσματος, 
ενημέρωση για το αποτέλεσμα 
της υπηρεσίας 

Υπουργείο Δημό‐
σιας Τάξης / Ελ‐
ληνική Αστυνο‐
μία 

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με 
τη διαδικασία της πολιτογράφησης 
 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση  
της υπηρεσίας: Γνωμοδοτικό 
χαρακτήρα, έλεγχος για το αν 
συντρέχουν εις βάρος του αλλο‐
δαπού λόγοι για τη δημόσια τάξη 
και ασφάλεια της χώρας  

Πίνακας 46: Ο ρόλος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 

Φορέας   Υπηρεσία   Ρόλος 

Υπουργείο Οικο‐
νομίας και Οικο‐
νομικών 

Υπηρεσίες Δανείων και Επιδομάτων: 
Χορήγηση βεβαίωσης δανειοληπτι‐
κής ικανότητας, χορήγηση κρατικής 
αρωγής για στεγαστική συνδρομή 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση  
της υπηρεσίας: Εγκριτικό χαρα‐
κτήρα, εγκρίνει την παροχή επι‐
δόματος σε ομογενή και χορηγεί 
το χρηματικό ποσό 

Πίνακας 47: Ο ρόλος του Υπουργείου Οικονομικών 
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Φορέας   Υπηρεσία   Ρόλος 

Προξενείο  Απόκτηση, ανάκτηση, αποστέρηση 
ελληνικής ιθαγένειας 
 

Front – office: Παραλαβή αιτή‐
σεων στην περίπτωση διαμονής 
του αλλοδαπού στο εξωτερικό 
Φορέας λήψης κοινοποίησης: 
Αποδέκτες του αποτελέσματος, 
ενημέρωση για το αποτέλεσμα 
της υπηρεσίας για τον αλλοδαπό, 
ο οποίος έχει υποβάλλει αίτηση 
στο Προξενείο 

Πίνακας 48: Ο ρόλος του Προξενείου 

Φορέας   Υπηρεσία   Ρόλος 

ΥΕΕΒΕ  Σε όλες τις υπηρεσίες όπου υπάρχει 
υπόνοια πλαστότητας δικαιολογητι‐
κών  
 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση  
της υπηρεσίας: Ελεγκτικό χαρα‐
κτήρα, έλεγχος γνησιότητας 
προσκομιζόμενων δικαιολογητι‐
κών 

Πίνακας 49: Ο ρόλος της ΥΕΕΒΕ 

Φορέας   Υπηρεσία   Ρόλος 

Ιντερπόλ  Σε όλες τις υπηρεσίες όπου υπάρχει 
υπόνοια πλαστότητας δικαιολογητι‐
κών  
 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση  
της υπηρεσίας: Ελεγκτικό χαρα‐
κτήρα, έλεγχος γνησιότητας 
προσκομιζόμενων δικαιολογητι‐
κών 

Πίνακας 50: Ο ρόλος της Ιντερπόλ 

Φορέας   Υπηρεσία   Ρόλος 

Νομικό Συμβού‐
λιο του Κράτους 

Σε όλες τις υπηρεσίες όπου υπάρχει 
πρόβλημα αναγωγής μιας περίπτω‐
σης σε νομοθετικό πλαίσιο  
 

Συνεργάτης στη διεκπεραίωση  
της υπηρεσίας: Συμβουλευτικό 
χαρακτήρα, διευκρινίσεις σχετι‐
κά με το νομοθετικό πλαίσιο, 
παραπομπή σε νόμους, διατάγ‐
ματα, ερμηνευτικές εγκυκλίους.    

Πίνακας 51: Ο ρόλος της Νομικού Συμβουλίου του κράτους 
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11. Συμπεράσματα 
Στόχος  της παρούσας  εργασίας αποτελεί  η ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων για 

το δημόσιο τομέα. Η περίπτωση που μελετάται για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι 

η ΔΑΚΑΜ, των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας. 

Για  την  αρτιότερη  καταγραφή  των  υπηρεσιών  απαιτήθηκε  εξεύρεση  της  κατάλληλης 

φόρμας καταγραφής δημοσίων υπηρεσιών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου πραγμα‐

τοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα στις προτεινόμενες φόρμες καταγραφής από τη UML. 

Ο λόγος για τον οποίο η έρευνα επικεντρώθηκε στη βιβλιογραφία της UML, είναι γιατί 

μια δημόσια η υπηρεσία μπορεί εύκολα να θεωρηθεί ως μια περίπτωση χρήσης. Με τον 

τρόπο αυτό η φιλοσοφία της UML μπορεί να γίνει κατανοητή από τους εμπλεκόμενους 

στη διαδικασία παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι δεν έχουν συνήθως εξειδικευμένες τεχνι‐

κές γνώσεις.  

Έτσι, με βάση τη μελέτη τόσο των προτεινόμενων μοντέλων καταγραφής δημοσίων υ‐

πηρεσιών  και  ειδικών  φορμών  καταγραφής  (καταγραφή  υπηρεσιών  Δήμου,  GovML), 

προέκυψε  η  προτεινόμενη  φόρμα  καταγραφής.  Τα  πεδία  που  περιέχονται  καλύπτουν 

όλες τις πιθανές πληροφορίες που απαιτούνται για την πλήρη καταγραφή των υπηρε‐

σιών.  

Αρχικά,  ήταν  απαραίτητη  η  κατανόηση  της  παρούσας  κατάστασης  και  ο  τρόπος  λει‐

τουργίας της Περιφέρειας, για την καταγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών, του τρό‐

που παροχής  αυτών  καθώς  και  την  διευκρίνηση  του  ρόλου  των  εμπλεκόμενων  μελών 

στις διαδικασίες. Ως εμπλεκόμενα μέλη θεωρούνται οι αποδέκτες των υπηρεσιών και οι 

φορείς της δημόσιας διοίκησης που συμμετέχουν στις διαδικασίες.  

Για την κατανόηση των υπηρεσιών απαιτήθηκε αρχικά μελέτη του νομοθετικού πλαισί‐

ου. Στη συνέχεια απαιτήθηκε η κατάρτιση ενός συστήματος οργάνωσης, της παρεχόμε‐

νης από τη νομοθεσία γνώσης, καθώς και η επίλυση αποριών που προέκυπταν. 

Τόσο για την καταγραφή των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών όσο και για την επίλυση 

των διαφόρων  ερωτημάτων πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με  τους  εμπλεκόμενους 

στις υπηρεσίες. Από τις συναντήσεις αυτές προέκυψε το αίτημα για τη δημιουργία του 

συστήματος στο οποίο αναφέρονται οι επιχειρησιακές ανάγκες για  την υλοποίηση του 

συστήματος.   

Για τη μοντελοποίηση των υπηρεσιών έγινε χρήση της γλώσσας μοντελοποίησης UML 

(Unified  Modeling  Language),  η  οποία  χρησιμοποιήθηκε  τόσο  για  την  μοντελοποίηση 

των πληροφοριακών συστημάτων όσο και για μοντελοποίηση των επιχειρησιακών δι‐
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εργασιών, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο εκτελούνται εκείνες οι δραστηριότητες τις 

οποίες καλείται να υποστηρίξει ένα πληροφοριακό σύστημα. Επομένως, η UML προσφέ‐

ρει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στο ζήτημα της μοντελοποίησης, που καλύπτει τόσο 

τις  ανάγκες  λειτουργίας  του  οργανισμού,  όσο  και  τις  προδιαγραφές  λειτουργίας  του 

πληροφοριακού συστήματος. 

Από την μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτουν τα προβλήματα τα οποία α‐

ντιμετωπίζουν  καθημερινά  τόσο  οι  υπάλληλοι  της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ,  όσο  και  οι  πολίτες  οι 

οποίοι αιτούνται στις  υπηρεσίες.  Τα προβλήματα αυτά σχετίζονται  κυρίως,  με  την  έλ‐

λειψη  πληροφοριακού  συστήματος.  Έτσι,  πολλές  φορές  η  έλλειψη  αυτή  μειώνει  την 

ποιότητα του παραγόμενου έργου. 

Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων έγινε μια προσπάθεια ανάπτυξης και ανάλυ‐

σης  μιας  σειράς  ενεργειών  (προτάσεων  και  παρεμβάσεων).  Οι  ενέργειες  αυτές  έχουν 

διττό στόχο. Αφενός θα πρέπει  το ΠΣ να  έχει  τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο στην 

παροχή των υπηρεσιών. Ταυτόχρονα ωστόσο θα πρέπει οι ενέργειες να εμπεριέχουν τον 

μικρότερο δυνατό κίνδυνο απόρριψης της χρήσης του ΠΣ από τους εμπλεκόμενους. 

Κατά την ανάλυση του ΠΣ αρχικά έγινε καταγραφή των ενδιαφερομένων. Σε αυτούς πε‐

ριλαμβάνονται  οι  τελικοί  δικαιούχοι  των  υπηρεσιών  (οι  αλλοδαποί  και  οι  δικηγόροι 

τους), οι υπάλληλοι της ΠΕΡ, οι δημόσιοι φορείς που εμπλέκονται στην παροχή των υ‐

πηρεσιών  (π.χ.  δήμοι, άλλες Περιφέρειες, ΥΠΕΣΔΔΑ) και  τέλος οι  ιδιωτικοί φορείς που 

εμπλέκονται  στην  παροχή  των  υπηρεσιών  (δηλαδή  οι  τράπεζες).  Για  κάθε  κατηγορία 

αναφέρθηκαν ενδεικτικές λειτουργικότητες που θα μπορούσε να υποστηρίξει το ΠΣ. 

Έπειτα, παρουσιάζονται οι λειτουργικές και μη‐λειτουργικές αιτήσεις του συστήματος. 

Στη συνέχεια  έγινε  καταγραφή όλων  των διαδικασιών που  θα υποστηρίζει  το ΠΣ.  Για 

την  τεκμηρίωση  χρησιμοποιήθηκαν  τα  διαγράμματα  περιπτώσεων  χρήσης  (use  case 

diagrams)  και  τα  διαγράμματα  δραστηριοτήτων  (activity  diagrams)  της  γλώσσας  μο‐

ντελοποίησης Unified Modeling Language  (UML). Κάθε διάγραμμα συνοδεύεται  επίσης 

από αναλυτική περιγραφή της σχετικής λειτουργικότητας με χρήση  της φόρμας κατα‐

γραφής που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό. 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την καταγραφή των υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα 

σημαντικά  για  την  κατανόηση  του  τρόπου  λειτουργίας  της  Δημόσιας  Διοίκησης. Έτσι, 

προέκυψε ότι  οι φάσεις  εκτέλεσης  μιας  υπηρεσίας  μπορούν  να  καθοριστούν  τόσο  για 

την υφιστάμενη όσο και για την μελλοντική κατάσταση. Η διαφοροποίηση στα βήματα 

εξαρτάται από το αν η έναρξη της υπηρεσίας προκαλείται από τον αποδέκτη ή από φο‐

ρέα της Δημόσιας Διοίκησης. 

Επιπλέον,  πραγματοποιήθηκε  ανάλυση  των  αποδεκτών  των  υπηρεσιών.  Οι  υπηρεσίες 
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της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ προσφέρονται σε αλλοδαπούς. Ωστόσο, προκύπτει ότι κάθε υπηρεσία 

προσφέρεται σε εκδόσεις ανάλογα με το προφίλ του δικαιούχου. 

Τέλος, εξετάστηκαν οι ρόλοι όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη διαδικασία παροχής 

των υπηρεσιών της ΠΕΡ/ΔΑΚΑΜ. Οι ρόλοι τους οποίους μπορεί να διαδραματίσει κάθε 

φορές είναι: Front – office, συνεργάτης στη διεκπεραίωση της υπηρεσίας, φορέας λήψης 

κοινοποίησης και τροφοδότης πληροφοριών. 
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